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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١ 
 

  
 

  مثالب النواصب
  أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب

  
تألیف  

  احلافظ الشهري شمس اإلسالم رشيد الدين
  

  اِجلیش املاَزندرانِي السروِي یمحمد بن علي بن شهِرآشوب بن أبي َنصر بن أب

  دار الوفاق الوطنی ببغداد
  

  
  

  

 
 



  
  
  
  
  
  

  ٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

 

 
 

  
 
 
 
 

  دار الوفاق الوطنی ببغداد
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣ 
 

 
 

 و النفاق بها تذل و أهله و اإلسالم بها تعز کریمۀ دولۀ فی إلیک نرغب إنا اللّهم
تجعلنا فیها من الدعاة إلى طاعتک و القادة إلى سبیلک و ترزقنا بها کرامۀ  و أهله

نا من الحقّ فحملناه و ما قصرنا عنه فبلغناه اللّهم المم الدنیا و اآلخرة اللّهم ما عرفت
به شعثنا و اشعب به صدعنا و ارتق به فتقنا و کثر به قلتنا و أعزز به ذلتنا و أغن به 
عائلنا و اقض به عن مغرمنا و اجبر به فقرنا و سد به خلتنا و یسر به عسرنا و بیض به 

أنجز به مواعیدنا و استجب به دعوتنا و  وجوهنا و فک به أسرنا و أنجح به طلبتنا و
أعطنا به سؤلنا و بلغنا به من الدنیا و اآلخرة آمالنا و أعطنا به فوق رغبتنا یا خیر 
المسئولین و أوسع المعطین اشف به صدورنا و أذهب به غیظ قلوبنا و اهدنا به لما 

رنا به على اختلف فیه من الحق بإذنک إنک تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم و انص
اللهم إنا نشکو إلیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و . عدوك و عدونا إله الحق آمین

غیبۀ ولینا و کثرة عدونا و قلۀ عددنا و شدة الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا فصل على 
محمد و آله و أعنا على ذلک بفتح منک تعجله و بضر تکشفه و نصر تعزه و سلطان حق 

  .ۀ منک تجللناها و عافیۀ منک تلبسناها برحمتک یا أرحم الراحمینتظهره و رحم
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  

  ٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 
 
 

  
 

  يف ذكر بعض ما يزعمونه العاّمة 
 

ترک الناس بال إماكم شفقة عليهم خمافة أن يعصوا خليفته  وزعمتم اّن النبي
 .فرفيكفروا ويذنبوا واّن من زنا ورسق وقتل وأتی كّل كبرية هنی اهللا عنها فاّنه ال يك

 .ثم رويتم اّن من عصی خليفته كفروا
نحن ال نقدر علی حتريک ريشة واّن ما يأيت منّا منم : تعّجب من اجلربّية اّهنم قالوا

 .احلركات والّسكنات من عند اهللا ولسنا بمختارين بل جمربين علی األفعال
 .االختيار والنّص والشوری ی اإلمامةيعتقدون فثم 

فی زوجته وال توجبون أن حيفظ  أن حيفظ رسول اهللا ومن عجيب أمركم اّنه جيب
 .فی إبنته فاطمة

ثم اّنه إّنام جيب االحرتام لزوجتيه الّلتني تظاهرتا عليه، وكان ذلک ملكان أبوهيام ال 
قوالً  وخروجهام علی أمرياملؤمنني بل لبغضهام أهل البيت ملكانة النبّي 

 .وفعالً 
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٥ 

وتثنون علی قاتلها وهو خال املؤمنني  لّياً ثم تلعنون من ظلم عائشة تعنون ع
 .ختفون أمره وال تستطيعون أن تسمعوا لعن من ظلم فاطمة

َو َأْزواُجُه : اّال لعائشة وقد قال اهللا تعالی ثم ال يسمع أّم املؤمنني ألزواج النبّي 
هاُهتُم  .)١( ُأمَّ

وآمنت  النبّي مفضلها مّتفق عليه وهي اّول من بّيعت  ثم ال تذكرون خدجية
 .وانفقت وآموت ورزق منها الولد ومل يتزّوج عليها بغريها يف حياهتا وكان يذكر عنها

 :قال الّسيد احلمريي
ـــــني ـــــة اّم البن ـــــتم خدجي   رفض

 

  
ـــــرر   ـــــرام الغ ـــــات الك   واّم البن

 

ـــــــا ـــــــة أّمن ـــــــتم لعائش   وقل

 

  
ـــذر   ـــوم ع ـــو ق ـــا نح ـــريم لن   وم

 

ـــــياء ـــــا األوص ـــــاتلتم دوهن   وق

 

  
  ّيــــة فــــيمن غــــربوخــــري الرب  

 

  فــــام ظفــــرت كّفهــــا باّلــــذي

 

  
  أرادت ورّدت بغـــــــري الّظفـــــــر  

 

 
 .وأتعّجب منكم اّن ابابكر وعائشة ال خيطر بالبال أن يقاسا بأيب سفيان وأّم حبيبة

                                                        
  .۶: االحزاب)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
أّن حمّمد بن ابی بكر خال املؤمنني، بل ذلک خصوصّية ملعاوية : ثم ال تقول أحد منكم 

 .املؤمننيحّتی اهنم يقولوا معاوية خال 
 فأّی حّق استحق معاوية هذا اإلكرام دون حمّمد؟

أم كيف وجب أن حيفظ أّم حبيبة يف أخيها معاوية وأن ال حيفظ عائشة يف أخيها حمّمد؟ 
 .والّصديق والّصديقة أحری بالفضائل من غريمها

ن وأنتم أهل القياس وهذا ينافی القياس وال نجد لذلک االّ أّن حمّمدًا كان خّصيصًا م
 .ومعاوية كان صاحب حربه املبتدئ بلعنه وسّبه عيلّ 

حماربة فان كان ذنب حمّمد بن ابی بكر اجّالبه علی عثامن، فمن العدل أن تضع 
 .مع معاوية عيلّ 

وهب أّن حمّمد بن ابی بكر قد خطا فی ذلک، أليس عبداهللا بن عمر قد اعتزل عن 
 ؟حرب معاوية متزّهد وخالف أمرياملؤمنني

  تقولون له خال املؤمنني وهو إبن الفاروق؟فلم ال
وإن رأيتم قربًا مسّطحًا تلعنون صاحبه ) ١(اّن الّسنة يف تسطيح القبور مسنّی :رويتمو

 .أّن صاحبه رافضّياً : وتقولون
 .أّنه سطح قرب ابراهيم ابنه: ورووا عن النبّي 

 ه رسول اهللافي) ٢(أبعتک علی ما بعتني: وقال ابوهياج االسدّی قال لی عيلّ 
 .ال تری قربًا مرشفًا االّ سّويته وال مثاالً االّ طمسته

                                                        
  .مسنّماً، خ ل)  ١
 .ابعثک علی ما بعثني، خ ل)  ٢
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جعل قرب ابی : وذكر الطربي فی تارخيه باالسناد عن املّطلب بن عبداهللا بن حنطب قال
 .)١(مسطحًا ورّش عليه املاء بكر مثل قرب النبّي 

شاهدان عن زوجها بشهادة شاهدين ورجع الان القايض اذا فرق بني املرأة : وقلتم
الشهادة وتابا اّن املرأة ال ترّد الی زوجها وإّن تلک الفرقة جائزة عليها ابدًا وهلا أن 

 .للذين شهدا بالّزور، فنكاحه حاللتنكح األزواج وأن تزّوجها أحد الشاهدين ا
وزعمتم اّن الذی يكون به الفرقة ال يكون به اإلمجاع، فابطلتموه من وجه وأثبّتموه 

 .بال حجة من جهة أخری
ال تربكوا فی الصالة كربک البعري وال تنقروا كنقر : قال أّن النبّي : وقد رووا مجيعاً 

 .الّديک وال تقعوا كإقعاء الكلب وال تلفتوا كالتفات القرد
 .خمالفون وببدعتهم آخذون وهم االكثر ذملک فاعلون ولقول رسول اهللا

صّيل بنا عيل بن : عمران بن احلصنيقال أّنه : وفی أحاديث البرصّيني من مسند أمحد
صّلی : فجعل يكّرب كّلام سجد وكّلام رفع رأسه، فلّام سّلم قال عمران  أيب طالب

 .بنا هذا مثل صالة رسول اهللا
وزعمتم اّن ما دون الرشک مغفور لكم وأّن الرشک ال يكون االّ أن يدعوا مع اهللا إله 

 .آخر
ّمتي من دبيب النمل يف ليلة ظلامء علی الرشک أخفی فی أ: وتروون عن النّبي

 .صفا أسود
                                                        

الطبقات الکبرى، ابن . ۵۵۳السید ابن طاووس ص |وائفالطرائف في معرفة مذاھب الط)  ١
. ۹۶، ص ۱۰ج )البالذري ( أنساب األشراف، أحمد بن یحیی بن جابر . ۲۰۹، ص ۳سعد ج

  .۶۱۴، ص ۲تاریخ الطبري، محمد بن جریر الطبري ج



  
  
  
  
  
  

  ٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
   ).١(حمسنني: وخلف من بعدهم خلف اآلية إلی قوله: وقال اهللا تعالی

حلق شعر رأسه وقت موته وقسم علی أصحابه ولكن يكتموا  ورويتم اّن النبّي 
 .رشف أوالده وتقطعوا نسله

ْيتُ : قال اهللا تعالی ْم َأْن ُتْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض َو ُتَقطُِّعوا َفَهْل َعَسْيُتْم إِْن َتَولَّ
 ).٢( َأْرحاَمُكم

 .يوم القيامة االّ سببي ونسبيكّل سبب وبسب منقطع : وقال النبّي 
 .والطرفة اّنكم جتعلون الذوايب ملن مل يكن آلبائهم فيقولون هذا بكري وهذا يزيدي

 .عند العطّية والذبيحة واجلامع وأبيتم أن يذكر النبّي 
 ).٣( َو َرَفْعنا َلَك ِذْكَرك: وقال اهللا تعالی

 .إّين ال أذكر يف موضع االّ ذكرت معي: اّنه عني بذلک: وفّرسه املفّرسون
 .مع اهللا رشک فزعمتم أّن ذكر النبّي 

ما كان خالصًا هللا وان كّلام يذكر فتبّني اّن كّل ما يتقرب به العبد الی اهللا ال يقبل منه االّ 
 .غري خالص، فاّی رشک اكرب من هذا ّي فيه النب

                                                        
فَخَلَفَ : ؛ و فی المصحف مع ما اورده فی المتن اختالف نشیر الیھا۱۷۰-۱۶۹: االعراف)  ١

وَ یَقُولُونَ سَیُغْفَرُ لَنا وَ إِنْ یَأْتِھِمْ   بَعْدِھِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْکِتابَ یَأْخُذُونَ عَرَضَ ھذَا الْأَدْنیمِنْ 
رَسُوا عَرَضٌ مِثْلُهُ یَأْخُذُوهُ أَ لَمْ یُؤْخَذْ عَلَیْھِمْ میثاقُ الْکِتابِ أَنْ ال یَقُولُوا عَلَی اللَّهِ إِالَّ الْحَقَّ وَ دَ

فیهِ وَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذینَ یَتَّقُونَ أَ فَال تَعْقِلُونَ وَ الَّذینَ یُمَسِّکُونَ بِالْکِتابِ وَ أَقامُوا  ما
  .الصَّالةَ إِنَّا ال نُضیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحینَ

  .۲۲: محمّد)  ٢
  .۴: الشرح)  ٣
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 .ترک النّاس بال إمام ليختاروا ألنفسهم، فاختاروا ابابكر وأمجعتم اّن النبّي 
 .فجعلها لعمر اّن ابابكر مل يرض بام صنع النبّي : ثم قلتم
حّتی جعله شوری  اّن عمر مل يرض بام صنع ابوبكر وال بام صنع النبّي : ثم قلتم

 .تم الّصحابة كّلهمبني سّتة، فخّطي
 .عرش كّلهم من قريش) ١(نحوًا من عرشين خربًا يف آّن األومة اثنی وروی مسلم

وقد ذكر البخاری فی الصحيح والسجستانی فی السنن وابن بطة فی االبانة وأمحد بن 
 .حنبل فی املسند، ثم تكفرون من اعتقدهم

 :فال ختلوا هذه األخبار
 .حةإّما أن تكون صحيحة أو غري صحي

 .وال حتكمون أّهنا غري صحيحة ألّهنا فی هذه الكتب
 هذه العّدة فال نجد فی تيمّي وال عدوّي وال أموّي وال مرواينّ ) ٢(فاذا صححتموها

 .جممًال أو مفّصالً 
 .وبنو العباس اكثر من ذلک

 .و مل يدع فی األمة أّن األئّمة إثنی عرش سوی اإلمامّية
 ).٣(جت األخبار عن كوهنا مقيدةفثبت مقاهلم بروايتكم واالّ خر

وعلی صاحبيه وضجيعيه ومونسيه لتقّربوا منه وتقولون اللهم صّل علی حمّمد 
 .ينه وبني آلهأصحابه وتفّرقوا ب

                                                        
  .اثنتی، خ ل)  ١
  .صححموھا، خ ل)  ٢
  .مفیدة، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
تقولون فی الّتشهد وتكتبون فی الكتب وجتهرون علی املنابر ) ١(وعلی رغم أنفكم

 .الّلهم صّل علی حمّمد وآل حمّمد: )٢(واملناير
 .فريضة وآله الصالة علی النبّي حمّمد: افعيوقال الش

 .سنّة فريضة وعلی آله الصالة علی النبّي : وقال أبوحنيفة
 .نة وأخذتم بالبدعةفرتكتم الفرض والّس 

الی خلقه  أّن اهللا تعالی مل يبعث نبّيه: ووجدناكم يا أهل الّسنة واجلامعة تقولون
م وحرامهم وأمواهلم وفروجهم بجميع ما حيتاجون اليه من امر دينهم وحالهل

 .ودمائهم ومواريثهم ورّقهم وساير أحكامهم
 .ّني هلممل يكون يعرف ذلک أو عرفه فلم يب وأّن النّبّي 

وأّن الّصحابة والتابعني والفقهاء استنبطوا ذلک من فروع الّدين فاقاموا احكامًا 
 . غريها الناس عليها ومنعوهم أن جتاوزوها الی) ٣(سّموها سنّة وأمروا

 .وهم فيها خمتلفون
 .بعضهم ما حيرم بعض وحيرم بعضهم ما حيّله بعضوحيّل 

 ).٤(ورّبام كان فی مسئلة أو ثالثة أو أكثر وكّلها حّق 
خلفه ) ١(وأّن كّل جمتهد مصيب ومن زاغ عن ذلک فقد ضّل ضالالً مبينًا وال يصّلی

 .عنه حديث) ٢(وال تقبل شهادته وال حيمل
                                                        

  .أمّتکم، خ ل)  ١
  .جمع المنارة کما ال یخفی، وقد تورد ھذه الکلمة فی بعض اإلستعماالت بالمنائر، فتامّل)  ٢
  .أجروا، خ ل)  ٣
  .أحقّف خ ل)  ٤
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 تهم بأهل الّسنة واجلامعةيف وجه تسمي  
 

ومن وافقهم علی ذلک وإن كان خارجّيًا أو مشّبهّيًا فاّنه سنّي ألّهنم وافقوهم علی 
وال يّرضهم ما : وقال النبّي ) ٣(وخاضوا فی عدا علی عيلّ تفضيل الشيخني 

 .)٤(صنعوا
 : وذكر ابن عبد رّبه فی العقد

                                                                                                                                  
  .تصلّی، خ ل)  ١
  .ال تحمل، خ ل)  ٢
  .کذا فی المخطوطات)  ٣
کتابة احد فی النسخ المخطوطة وردت ھذه الجملة علی ما فی المتن والمتیقن عندی )  ٤

النسخ عن اآلخر لمطابقة أحد النسخ فی األغالط وغیر ذلک من السقطات مع اآلخر من 
النسخ وفی نسخة ذھب بعض الکلمات لذھاب المدة علیھا او رؤیة الماء أو غیر ذلک من 
االمور الموجبة النخرام النسخة وجعل کاتب النسخة الثانیة محله بیاضاً وال یبقی محل للشک 

اخ احدھما عن االخر والصحیح عندی ان الجملة کانت فی نسخة االصل التی فی استنس
کتبت النسخة االولی منه ردیئة فی الخط و القرائة الصحیح للکلمة خرجت عن قدرة الناسخ 
وکذلک استنسخ ناسخ نسختنا الثانیة عن االولی بال توجه الی عدم مناسبة المعنی فی البین 

در امثال ذلک منه غیر مرّة والصحیح والمتیقن عندی ان تکون وکتبه مطابقا لما رأه کام ص
عداوةآل (وخاضوا فی عداوة آل النبيّ؛ وکتبت کلمة عداوة بقرب کلمة آل: الجملة ھکذا

عداوقال النبيّ، فتبر تجده عمیقاً ظریفاً إن : وصار ذلک منشاء التوھم فقرئھا الکاتب) النبيّ
  .شاء اهللا تعالی



  
  
  
  
  
  

  ١٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
واد من ناحية األنبار ض الّس أر ومعاوية بمسكن من  بن عيلّ ) ١(اّن احلسن

 .األمر فسّمی معاوية عاّم اجلامعة فاصطلحا وسّلم احلسن
 .اخلالفة من معاوية اّنه باع احلسن: عاّمتكم) ٢(ومن ذلک تقول

 ؟) ٤(أو كيف تشرتی) ٣(فاخلالفة كيف تباع
من  أّنه ملّا متّت ملعاوية أموره: وذكر العسكری وهو سنّي فی كتاب املواعظ والزواجر

 .سّامه عاّم الّسنة وصلح احلسن قتل أمرياملؤمنني
اّنام سّامه يزيد لعنه اهللا ملّا دخل رأس : وهو من أهل الظواهر )٥(كی الكرابييسحو

 .عليه، فكّل من دخل فی ذاک الباب سّامه سنّياً  احلسني
اب وأصحالسنّة السنّة اّنام هی سنّة احلّجاج : يقول أهل املدينة: وقال أبويوسف

 .الرشطة فجعلوها سنّة
اّنه قال احلّجاج الّسنة اجلامعة سنة اربعني، أی كانت اجلامعة : وذكر ابن بّطة فی اإلبانة

 .علی معاوية
ما أعرف اليوم : وفی مسند امحد بن حنبل عن ابی عمر بن اجلونی قال انس بن مالک

 .شيئًا ممّا كنّا عليه علی عهد رسول اهللا
 الصالة؟فأين : قلنا له: قال

                                                        
  .الحسین، خ ل)  ١
  .یقول، خ ل)  ٢
  .یباع، خ ل)  ٣
  .یشتری، خ ل)  ٤
  .الکرابیثي، خ ل)  ٥
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٣ 

 ).١(أومل يضيعوک والصالة ما قد علمتم: قال
 ): ٢(الّصاحب

ــــب ــــن أيب طال ــــيل ب ــــّب ع   ح

 

  
ــــة   ــــدي إىل اجلن ــــذي هي ــــو ال   ه

 

ــــة ــــه بدع ــــييل ل ــــان تفض   إن ك

 

  
ـــــــة اهللا عـــــــىل الســـــــنة     فلعن

 

 
 :احلمريي

  وقـــالوا ســـنّة الشـــيخني عـــدل

 

  
  ومـــا الشـــيخان ان كانـــا االمـــا  

 

                                                        
حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا زیاد بن الربیع أبو خداش الیحمدي قال سمعت أبا عمران )  ١

الجوني یقول سمعت أنس بن مالك ما أعرف شیئا الیوم مما کنا علیه علی عھد رسول اهللا 
مسند (له فأین الصالة فان أولم تصنعوا في الصالة ما قد علمتمصلی اهللا علیه وآله قال قلنا 

حدثنا نصر بن علي حدثنا زیاد بن الربیع حدثنا أبو عمران الجوني عن ). ۱۰۱ص ۳أحمد ج
أنس بن مالك قال ما أعرف شیئا کان علی عھد رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله فقیل له فأین 

). ۱۹۸ص ۷مسند ابی یعلی ج(في الصالة ما قد علمتمالصالة یا أبا حمزة فقال أولم تصنعوا 
حدثنا أبو بکر بن مالك ثنا عبد اهللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا زیاد بن الربیع أبو 
خداش الیحمدي قال سمعت أبا عمران الجوني یقول سمعت أنس بن مالك یقول ما عرف 

یه وآله قال قلنا فأین الصالة قال أو الیوم شیئا مما کنا علیه علی عھد رسول اهللا صلی اهللا عل
  ).۲۲۶ص  ۹حلیة األولیاء ألبي نعیم ج (لم تضعوا في الصالة ما قد علمتم

  .۲۹۱ص  ۲؛ المناقب ج۲۴۷ص  ۳ج ] یتیمة الدھر [ ذکر له الثعالبي في )  ٢



  
  
  
  
  
  

  ١٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــا ـــًا وج ـــيخان ان ركن ـــا الش   راوم

 

  
ـــا   ـــا وهام ـــد غايتن ـــن قص ـــا ع   بن

 

 
 :لغريه

  يـــــــرون الشـــــــافعي هلـــــــم امامـــــــا

 

ـــــــكونا ـــــــه متمس ـــــــدًا ب ـــــــم اب   فه

 

ــــــيهم ــــــم ف ــــــک للعل ــــــک مال   ومال

 

ـــــــــونا ـــــــــة يدرس   وفقـــــــــه ابوحنيف

 

  وســــاقهم ابــــن حنبــــل فــــی طريــــق

 

ــــــــــننونا ــــــــــه املتس ــــــــــّميهم ب   فس

 

ـــــاری ـــــک كالنص ـــــد ذل ـــــم بع   ورصت

 

ــــــــــا ــــــــــی مثلثين ــــــــــول احلنبل   بق

 

  هــــــذا فــــــال اصــــــحاب ذا يرضــــــون

 

ــــــــدلونا ــــــــذا يع ــــــــن رأی ه   وال ع

 

  هـــــوی بـــــني اجلـــــوارح لـــــيس عنـــــه

 

ـــــــا ـــــــوم القيامـــــــة ينزعون ـــــــی ي   ال

 

ـــــــی ـــــــّط أمس ـــــــافعّيًا ق ـــــــتم ش   راي

 

  حنيفّيــــــــــًا أرونــــــــــاه أرونــــــــــا
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٥ 

ــــــّل  ــــــًا وك ــــــهم بعض ــــــالف بعض   خي

 

ــــــا ــــــيام يزعمون ــــــول ف ــــــيب الق   مص

 

ــــــذا ــــــذا وه ــــــوی ه ــــــری ذا يف ه   ن

 

ــــــــــا   بغــــــــــيظ مــــــــــنهم متجادلين

 

ــــی ضــــّدين قــــول   فكيــــف يكــــون ف

 

ـــــــا ـــــــف أبين ـــــــی خل ـــــــا عل   إذا كان

 

 

 :فصل

 يف كتامهنم احلّق وإظهارهم الباطل

كام كتموا مسجد الغدير بيد عمر وميقات  كانوا يكتمون مناقب أهل البيت
يف  وفاطمة وجعل بيت عيلّ ) ١(املسلخ بمسجد عائشة ومهد مسجد براثا

 .املسجد
حديثهم بمرض  وقد روی مسلم والبخاری وابن ماجة والّطربي عن عائشة يف

بني رجلني من اهل بيته أحدمها  فخرج النبّي : فقالت فی مجلة ذلک النبّي 
 .الفضل ورجل اخر خيّط قدماه عاصبًا رأسه

                                                        
  .کذا فی نسخة، وفی نسخة کتبت بال تنقیط)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 أتعرف الرجل اآلخر؟» فلّام حكی الّراوي ذلک إلبن عباس قال

 .المل تسّمه يل: قال
 .هو عيلّ : قال

 .تقدر تذكره بخري وهی تستطيع) ١(وما كانت أّمنا
 .من كنت مواله فعّيل مواله: وكتم انس بن مالک والّرباء بن عازب قوله

 .وكانا بعد ذلک يرويان ذلک اضطراراً 
 .وكتم عكرمة آية التطهري

اّن معاوية أنفذ مجاالً ومأيت رجل من اخلوارج ليطم أثر غدير : وذكر صاحب األغاين
 .خم

واجتنبوا عن  أهل البيتولقد عدل مصنفوا كتب الصحاح عن ايراد اكثر مناقب 
 .مثالب أعدائهم ملا فيها من تنبيه املستضعفني علی النظر فی احوال القوم

وكانوا يروون نصف اخلرب أو بعضه وهّبهم حذفوها من الّصحاح أيستطيعون أن 
حيذفوها من التاريخ والّسري واألمايل والّسنن واجلوامع والتفاسري اّلتي طبقت 

 .األرض
ة ما ورد فی الّصحاح من طريق أهعل الّسنة مع ما أخذ اهللا علی ونرجع الی رواي

بمناقبهم الی ) ٢(العلامء من امليثاق ليبيننّه للناس وال يكتمونه بل كانوا يعدلون
 .اعدائهم

                                                        
  .أمتنا، خ ل)  ١
٢  (  
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 :كام قال الّريض
  تــروي مناقـــب فضــلها أعـــداؤها

 

  
ــندها   ــدا تس ــدادها) ١(واب ــی أض   ال

 

 

 :ومن فرط بغضهم

احللية قدم مأة وسبعون رجًال من الصحابة فی كتابه علی احلسن  اّن ابانعيم صاحب
 .) ٢( فاطمةواحلسني

وازكی القوم البخاری وقد  .وقّدم مخسني رجًال من التابعني علی زين العابدين
بن ارطاة وعن عمران ) ٣(اخرج فی الصحيح عن ابن ملجم وعّدله وروی عن برس

وأعدل القوم ابن جرير الّطربي وما  .الّطري وترک فيه ذكر غدير خّم وخرب .بن حّطان
فی ) ٥(وقد ذكر .وال فی تفسريه سبب نزول هل أتی )٤(ذكر فی تارخيه حديث الّطري

 ).٦(إشخاص أبی ذّر اشياء كرهية وأمورًا شنيعة  ذكرها

                                                        
  .ا، خ ل؛ یسندھا، خ لنسندھا، خ ل؛ بسندھ)  ١
  .کذا فی المخطوطات)  ٢
  .بشر، خ ل)  ٣
  .وھکذا حدیث غدیر خمّ لم یذکره فی تاریخه؛ مکتوب فی حاشیة بعض النسخ)  ٤
  .ترک، خ ل)  ٥
  .غیره، خ ل)  ٦



  
  
  
  
  
  

  ١٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 )١(كان الناس حيملون: وأنصف القوم مسلم وقد ذكر فی خطبة كتابه عن سفني قال

 .ل أن يظهر اخلرباجلعفي قب ابرعن ج
عندی سبعون ألف حديث عن أبی : ثم روی عن جّراح بن مليح اّنه سمع جابرًا يقول

 .كّلها عن النّبّي  جعفر
من حمّمد بن عّيل بن احلسني بن عّيل ) ٢(فياعجبا مسلم املعتمد كان ال يأخذ عّمن أخذ

ی لسان اليه سالمه عل وانفذ النبّي  ألّنه ولد رسول اهللا بن أيب طالب
 .جابر األنصاري وسّامه باقر علم النبيّني 

 .ويأخذ ممّن ال يعرف له أصل
َمن : سدل يوم صّفني اّن شامّياً : ولقد كانوا يلبسون احلق علی الناس كام روی

 ابوتراب اخلارجي هذا الذي نقاتله؟
 .عيلّ : قالوا

 .فتحّول الی عسكر العراق
 .احلسنيسكينة بنت  :هب يل هذه الوصيفة، يعني: وقال اعرايبّ 

 ؟ويلک يا يزيد هكذا تفعل ببنات رسول اهللا: فقالت أّم كلثوم
 .فرضب األعراّيب بيده الی السيف وعدا علی يزيد وقتل األعرايبّ 

بلغنی اّنه ال يصوم وال : وسببها قال وسئل بعضهم عن معاداته ألمرياملؤمنني
 .يصّلی

                                                        
  .تحملون، خ ل)  ١
  .عمّن أخذ، لم یرد فی بعض النسخ)  ٢
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ا محلكم فی خروجكم علی آل م: وسأل عبداهللا بن علی مشايخ اهل الشام
 ؟الرسول

 .سوی بنی أمّية فحلفوا اّننا ما نعرف من آل الرسول
 .وكان ذلک من تزوير عمرو ومعاوية

 .ألزم الّسنة: وقال بعضهم لرجل
 وما الّسنة؟: قال
حّب ابی بكر بن ابی طالب وعمر بن ابی قحافة وعثامن بن ابی سفيان : قال

 .طاب  ثم ألعن أباترابوأستاذهم معاوية بن ابی اخل
 ؟هذا ومن معاوية: قال
 .ابنته عائشة ال تعرفه هذا كان من محلة العرش فزّوجه النبّي ويلک : قال
 ومن أبوتراب؟: قال
 .دائًام فصار اليوم خارجّياً  الذی كان يقاتل رسول اهللا: قال

 :قال حمّمد الشهرستاين
  ملحّمــــد ســــّلوا ســــيوف حمّمــــد

 

  
ـــات   ـــا هام ـــوا هب ـــد رضب   آل حمّم

 

ــــــد أعــــــداؤه   وكــــــان آل حمّم

 

  
ــــد   ــــداء عــــرتة أمح ــــأّنام األع   وك

  

 
 :عبداملحسن الّصوري



  
  
  
  
  
  

  ٢٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــت ــــا ذا فعل ــــی الزهــــراء م ــــا بن   ي

 

ـــــب وذمّ  ـــــن عج ـــــام م ـــــيكم األّي   ف

 

ــــــه ــــــذی وّصــــــی ب ــــــيكم وال   وأب

 

ــــمّ  ــــوم خ ــــی ي ــــّدكم ف ــــيكم ج   ألب

 

ــــــــم ــــــــا بك ــــــــب ان حف   و عجي

 

ــــم ــــيكم مل يق ــــاس وف ــــی الن ــــام ف   ق

 

ــــــ ــــــنّة جاري ــــــارت س ــــــم ص   ةث

 

  كــــّل مــــن أمكنــــه الظلــــم ظلـــــم

 

 
فرحوا وجعلوا عيدًا وأرادوا أن يلبسوا علی النّاس يوم عيدهم،  وملّا قتل احلسني

 .من طبخ فيه وأكتحل فيه أو إستسقی أو ملح يكون له كذا وكذا من الثواب: فقالوا
الوا فيه فيه توبة آدم واّنام كان ذلک فی ذی احلّجة وق) ١(قالوا كان: قال ميثم الّتامر

وقالوا فيه إستوی فلک نوح خرج يونس من بطن احلوت واّنام كان فی ذی القعدة 
واّنام كان ذلک فی الثانی عرش من ذی احلّجة وقالوا فيه فقل البحر لبني إرسائيل وإّنام 

 .ذلک فی ربيع األّول
وخلق الظلمة يوم األربعاء يوم عاشوراء : فی خرب عبداهللا بن سنان عن الصادق

 .العارش من املحّرم فی تقديره) ٢( مثل ذلک تعنیيف
                                                        

  .کأنّ، خ ل)  ١
  .تعینی، خ ل)  ٢
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 :مرزكي النحوي
  أال أّن يــــوم الّطــــف مــــن آل هاشــــم

 

ـــة ـــرب واجب ـــّن احل ـــوم س ـــام ي   ال ش

 

  ففيـــه ســــقی قابيـــل هابيــــل حتفــــه

 

ـــة ـــه غالب ـــن أعادي ـــًا م ـــاور نوح   وس

 

ــــالح ــــة ص ــــر ناق ــــولی عق ــــه ت   وفي

 

  قـــــد ارو شـــــئت للخليـــــل هلايبـــــة

 

ـــی تع ـــواح موس ـــی األل ـــه رم ـــاوفي   بث

 

ــــة ــــارون جاذب ــــه رأس ه ــــّر الي   وج

 

ـــا ـــطوا اليهـــود ببغيه ـــه عـــدت تس   وفي

 

ـــــه ـــــه و تواثب ـــــا وإبن ـــــی زكري   عل

 

ــــد ــــّي حمّم ــــّم النب ــــوی ع ــــه ث   وفي

 

ــــه ــــی حاجب ــــاه وأدم ــــت ثناي   وفّض

 

  وفيـــه رست أرجـــاس حـــرب وغريهـــا

 

ــــه ــــني جتارب ــــوالی للحس ــــّم الع   بض

 

ــــارق ــــّل م ــــه ك ــــوّلی حرب ــــه ت   وفي

 

ــــــه ــــــوم بــــــدر يطالب ــــــل ي   بقت

 

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
اّنا : كام قال معاوية البن عباس) ١(كانوا يمنعون الناس عن رواية مناقبهم باخلري ثم

 .فكّف لسانک عن ذكر مناقب عّيل بن أيب طالب) ٢(كتبنا لآلفاق بنهي
 أفنهينا عن قرائة القرآن؟: قال
 أفنهينا عن تأويله؟: ال، قال: قال
 .العمل به أولی من قرائتهأفتقرأه وال نسئل عّام عني اهللا به؟ و: نعم، قال: قال
 كيف نعمل وال نعلم ما عني اهللا به؟: قال
 .سل عن غري أهل بيتک: قال
فاذا هتلک ان نعبد اهللا ) ٤(علينا، أفتسأل غرينا يا معاوية انتهانا) ٣(اّنه مرتوک: قال

 .األّمة
 .أقرؤا وال ترووا ممّا انزل اهللا فيكم وأرووا ما سوی ذلک : قال
 ).٥(فئوا نور اهللا بأفواههم، اآليةيريدون ليط: قال

ان قد برأة للذّمة ممن روی حديثًا فی : ثم انفذ معاوية اليه بمأة ألف درهم ونادی
 .وفضل أهل بيته مناقب عيلّ 

                                                        
  .بالحبر، خ ل)  ١
  .ننھي، خ ل)  ٢
  .مترک، خ ل)  ٣
  .کذا)  ٤
یُریدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواھِھِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ : أشار بقوله الی ھذه االیة)  ٥

  ).۸: الصّف( الْکافِرُون 
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شهادة  وأهل بيته وكتب الی مجيع عّامله ال جتيزوا ألحد من شيعة عيل
 .وأحسنوا بمن ذكر من مناقب عثامن

فی ) ١(اهللا، ثم كتب الی عّامله ان احلديث فی عثامن قد كثر وفشافلبثوا بذلک ما شاء 
كّل مرص، فادعوا الناس الی الرواية فی معاوية وفضله فاّن ذلكم آحّب الينا وأقّر 

 .ألعيننا وأدحض حلّجة أهل البيت
 .ونسوان الّدور فعمل علی ذلک حّتی عملوا صبيان املكاتب

ّكر والفقيه والشاعر يتقّدم اليهم بااليعاد وكان القايض واخلطيب واملحّدث واملذ
 .واحدًا من فضائلهم) ٢(والتخويف أّال يذكروا جزئاً 

 .يلحنون قفی كالمهم فلذلک كانت أئّمتنا
ورددت اّين أترک أن احدث بفضائل عيل بن أيب : قال عبداهللا بن سداد الزياد الليثي

 .يومًا الی الليل وان عنقی رضبت طالب 
 .دينار: كم جزية ذّمي؟ قال: شيعة ملكًا فقالوأيت بعض ال

 .ها دينارين علی أن أذكر احلق، فأبی: قال
قال رجل من : فلقد كان املحّدث حيّدث بحديث فی الفقه أو يأيت بخرب املبارزة، فيقول

 .قال رجل من املسلمني: قريش، أو يقول
أصحاب رسول  حّدثنی رجل من: كان عبد الرمحن بن ابی ليلی يقول: قال الّسدی

 .اهللا

                                                        
  .نشا، خ ل)  ١
  .حزناً، خ ل)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٢٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
روی مرسوق : قال أبوزينب وأبو حنيفة يروی ويقول: وكان احلسن البرصّي يقول

: يقول عائشة؛ وإذا ذكر أمرياملؤمنني: عن الصّديقة بنت الّصديق حبيبة اهللا يعنی
 .قال الشيخ

 :وكانوا ال جيرسون أن يسّموا األوالد علّيًا؛ منهم
 .علّيًا فذبحوا إبنه فی حجرهموسی بن عيل بن رباح سّمي إبنه 

: كنت بسمرقند فتكّلم الناس فی العجايب فقال بعضهم: قال ابوعبد اهللا الوّراق
ل حمّمد وعّيل فقاموا اليه ورضبوه حّتی مات .وأعجب من هذا سمعت رجًال يق

 .اّنا سمعنا ذلک منک: وقالوا
وما دينة أيام بنی امّية باملسمعت أبی يقول كتبت املغازي : سليامن) ١(وقال املعتمر بن
 .بخرب االّ قطع لسانه  احد يذكر عليها
قشري وكانوا ) ٢(أّن ابا االسود الدئيل كان من سّكان البرصة فی بنی: وفی كامل املّربد

 .سائهميرمجونه بالّليل فشكی ذلک الی رؤ
 .لو أّن اهللا رماين ملا أخطأين: اهللا يرميه، فقالوا: فقالت العاّمة

 :ثم أنشد
ــــري ــــو قش ــــون بن ــــول األرذل   يق

 

  
  طـــوال الـــدهر ال تنســـى عليـــا  

 

ــــديدا ــــا ش ــــدا حّب ــــّب حمّم   أح

 

  

                                                        
  .معتمرین، خ ل)  ١
  .بین، خ ل)  ٢
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  و عباســـــا و محـــــزة و الوصـــــّيا  

 

ـــــّي واقرب ـــــّم النب ـــــو ع ـــــبن   هي

 

  
ــــّب    ــــم الب اح ــــاس كله ــــايالن   ن

 

ـــإن ـــبه ف ـــدا أص ـــّبهم رش ـــك ح   ي

 

  
ـــا و   ـــان غّي ـــئ إن ك ـــت بمخط   لس

 

 
 .لی نفوسهم وأهاليهموكان املحّققون يكتمون احلّق خوفًا ع

اّنه سأل مالک بن دينار عن ابی جبري من كان حامل : وروی عبداهللا بن امحد بن حنبل
 ؟ لواء النبّي 

 كأّنک رخّي البال؟: فنظر الّی فقال: قال
اّنک سألته وهو خائف من احلّجاج، فسءله : فغضبت وشكوت الی الفراء، فقال

 .اآلن
 ).١(ذا سمعته من عبداهللا بن عباسك كان حاملها عيلّ : فسألته فقال

لقد فتشت عن ضامئر فقهاء احلجاز والعراق واملغرب زيادة علی : قال جابر بن يزيد
فضله سوی ثالثة  ثامنية وسبعني رجًال بالرفق، فام وجدت منهم من يعرف لعيلّ 

 ).٢(نفر منهم فدفنت ما اصبت منهم فی املاء

                                                        
  .عبّاس، خ لمن )  ١
وھل المراد من الدفن فی الماء الدفن فی الطین تحت الماء کما فی االنھار او استعمل ما )  ٢

ال یستعمله اال الفصیح، فعلی کلی التقدیرین ان الکالم تنادی باعلی صوتھا بانه کان تلمیذاً 



  
  
  
  
  
  

  ٢٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .ينهم خوفًا من العاّمةوكانت الشعراء حيذفون املناقب من دواو

والی قافية  اال تری الی رائية ابی متام وميميته والی نونية املتنبّي والی دالية البحرتي 
 .ابی فراس والی كلامت ابی نواس والی تعارض املعّری

فلام وّلی ابراهيم  وكان ابراهيم بن عباس الّصويل يمدح علی بن موسی الّرضا
 ).١(بن العباس ديوان الضياع

عن ضياع كانت فی يده بحلوان : عن ابی اسحاق ابن ابراهيم أخی زيدان الكاتب
بخطبه عندي وبغري  وغريها وطالبه بامل فنفذ اليه من يعلمه ان شعره فی الرضا

 .خّطه واهللا لئن استمر علی ظلمي ومل يزل عنبي املطالبة ألوصلّن الشعر الی املتوّكل
ابًا شديد واسقط مجيع ما كان طالبه به وأخذ فلّام سمع ابراهيم ذلک اضطرب اضطر

 .الشعر منه
وكانت العلامء يضّيفون اهلزل لكيام يذكروا فی كتبهم منقبة مثل األغاين عن 

 .األصفهاين واالقرتاح عن ابی حّيان التوحيدي وغري ذلک
 ما ذنبک؟: واجتمعت العاّمة علی قتل رجل فقال له بعضهم

 .ةأفضل من معاوي قلت عيلّ : قال
 .يا قوم أسئلكم مسئلة: فقال
 ؟من خري الناس بعد رسول اهللا: قال. هات: قالوا

                                                                                                                                  
وھم الفصحاء لالمام واالمام ال یکون اال ابن علی بن ابی طالب روحی لتراب مرقده الفداء 

واھل الکالم وشیعته یقتبسون من انوارھم ومخالفیھم ال یتکلمون بالعربیّة اال کان مثلھم 
  .کمثل من یأکل خرء الکالب

  .کذا)  ١
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ومن : قال. ومن بعده؟ قالوا عثامن: قال. عمر: ومن بعده؟ قالوا: قال. ابوبكر: قالوا
 .فلم تقتلون هذا املسكني: قال. بلی: قالوا. ال واهللا معاوية: قال. بعده؟ قالوا عيلّ 

 .عيلّ : ؟ قالالناس بعد رسول اهللا من خري: وقيل لبهلول
 عيلّ : بعد ابی بكر؟ فقالومن خريهم : قل ابوبكر، ثم سألوه: فرضبوه وقالوا
فرضبوه  عيلّ : ومن خريهم بعد عمر؟ قال: ثم سألوه. قل عمر: فرضبوهوقالوا

 .نمرود بن كنعان: ومن خريهم بعد عثامن؟ قال: ثم سألوه. قل عثامن: فقالوا
 .ال اقول بعد ذلک الن فی أسمه سّامً : قال. يلّ قل ع: قالوا

يا بنّي عليكم : وكان الوليد جيهد فی دفن اسامئهم ثم انقطع رائه وقال لبنيه يوماً 
بالّدين فاّين مل أری الّدين بنی شيئًا فهدمته الدنيا ورأيت الدنيا قد بنت بنيانًا هدمه 

 .الّدين
وحيملون الناس علی ًا ويدفنون فضائله ما زلت أسمع اهلينا وأصحابنا يسّبون عليّ 

 .شنئانه، فال يزيد ذلک فی القلوب االّ قرباً 
 .وجيتهدون فی تقريبهم من نفوس اخللق فال يزيدون بذلک االّ بعداً 

 :إبن هان املغريب
  إذا مــــا بنــــاء شــــاده اهللا وحــــده

 

  
ـــــدنيا ومل ينهـــــدم   ـــــدمت ال   هت

 

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
علی  ّية لعنهم اهللا يسّبون علّياً لقد كنت اسمع خطباء بنی أم):١(قال الشعبي

منابرهم فكأّنام يشال الضبعة الی الشسامء وكنت أسمعهم يمدحون أسالفهم فكأّنام 
 .يكشفون عن جيفة

الذی كان فی مسجد  ولقد هدم عبد امللک ابن مروان بيت عّيل بن أيب طالب
 .جد تعّلالً تركها وسّد أبواب األخر وزاد فی املس املدينة ملا عرف أّن النبّي 

 وتسّلط اليهود كر ما جری يف عامرة احلائرذ   
وأصحابه وكرب موضعها وإجراء املاء  قرب احلسني) ٢(وأمر املتوّكل بخرب

عليها وقتل زّوارها وسّلط قومًا من اليهود حّتی توّلوا ذلک الی أن قتل املتوّكل 
 .فأحسن املستنرص سريته وأعادوا الرتبة يف أّيامه

ّمد بن زيد بعامرة املشهدين والبناء عليهام وبعد ذلک زيد فيه وبلغ عضد وأمر حم
 .واألوقاف عليهام) ٣(الّدولة الغاية فی تعظيمهام

 .وكان املعتّز حرق املشهد بمقابر قريش علی ساكنيه الّسالم
 .ليًال وأوصی بنفسه ّرساً  فاطمة وملثل هذا دفن اإلمام

روی حييی بن ابی كثري عن ابی  .اديث كذبباح اّهنم يزورون علی النبّي ثم 
تكذب لی علی النبّي كذبة فی حديث : اّن معاوية قال لرجل من الصحابة: معرش

 .نعم: لک أربع مأة ألف درهم، فقال: ترويه عنه ولک مأتا ألف درهم، فأبی فقال

                                                        
  .لم یرد اسم القائل فی بعض النسخ واثبتناه من متن مصحح)  ١
  .بتخریب، خ ل)  ٢
  .تعظیمھا، خ ل)  ٣
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 .فی حديث كذب حّتی رواه عن النبّي فأعطاه أربع مأة ألف درهم 
 .رية أخذ اربع مأة آالف درهم من بنی أمّية علی أربع مأة حديثوحكی أّن شيخ املض

هل لک ان تقوم مقامًا تقول فيه  اّن : قال معاوية لعمرو بن مّرة صاحب رسول اهللا
 . نعم: معد وُأطعمک مرص والعراق سنة؟ قال) ١(قضاعة

قينا فی أهيا السائل يوم املفخر يوم الت: فجمع معاوية الناس وصعد عمرو املنرب فقال
 .األكرب قضاعة بن مال بن محريالعجاج األكدر نحن بنی الشيخ اهلجان 

وكانوا يكتبون تزاويرهم فی كتب مالح  .انزل قطع اهللا لسانک: عاويةفقال م
 .ويرتكوهنا وهنا فی أقل شيئ ليطّهر فضائلهم

 : ومن دأهبم

 .هذا من كالم الّرافضة: اّن من سمع حّقًا يقول
فغضبت إمرأته  .لعن اهللا القفص: ار الطبري فقالمن يد رجل فط حكي اّنه وقع قفص

 .ما أنت االّ رافّيض : وقالت
 .)٣....(لعن القفص : قالت  ما سمعت منه؟) ٢(فامجعت الغوغا عليه وقالوا إليها

                                                        
  .قصاعة، خ ل)  ١
  .ما لھا، خ ل)  ٢
لم یتیسر لنا علی االحتمال قرائة کلمة أو کلمتین ھنا ونحتمل أیضاً إمضاء المصحح او )  ٣

اراقة مقدار من الحبر فی المحل والکلّ محتمل لدینا لوجود اثر من الحبر ھنا ولشباھة 
  .الموجود بما اذا کان فی البین متن وذھب لبعض الحوادث وبقیت بعض اآلثار من الکتابة



  
  
  
  
  
  

  ٣٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
وكانت أّم املومنني حتّب الربين، فاذا لعن القفص،  نخل الربين) ١(والقفص من سعف

 .لربين لعن أّم املومننيلعن الربين، وإذا لعن ا
 :أنشد

ـــــاً  ـــــراب منبطح ـــــه يف اخل   رأيت

 

  
ـــوق   ـــه ب ـــاب رسم ـــی ب ـــنفخ ف   ي

 

ــــي ــــام يبهتن ــــاذا فق ــــت م   فقل

 

  
ــــوق   ــــرآن خمل ــــول الق ــــت تق   ان

 

 

 : تعريضاهتمومن 

 .فی جنازة الطالبي) ٢(ابكا من الرافض
 

 :اخلورزمي
 )٥(فـكــــأّهنـــا)  ٤(ـاهنــاـأجــفـ) ٣(ــادرتـــبــوت

                                                        
  .لمة من بعض النسخ لعدم وجوده فی البعضاثبتنا الک)  ١
  .کذا فی المخطوطات، والصحیح عندی الروافض کما یتبین لک فی ما یأتی)  ٢
  .تباورت، خ ل)  ٣
 .أجنانھا، خ ل)  ٤
  .بکائھا، خ ل)  ٥
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣١ 

ـــــل ا ـــــی جنـــــازة طـــــالبيمق   )١(لـــــروافض ف

 

 
 .أوسع من خّف الرافيض: وقوهلم

 .يعنون اّهنم يوسعون اخلّف للمسح علی الرجلني
 .حاذوين ليدرو كيف وضع يدي ورجيل) ٢(إذا صّليت

قد استعمل زياد بن ابيه علی البرصة والكوفة لقتل الشيعة وكتب ) ٣(وكان معاوية
 .لی دين عّيل ومّثل هبمأقتل من كان ع: فی أمر احلرضميني اليه

                                                        
  .الطالبي، خ ل)  ١
  .صالتي، خ ل)  ٢
لیه السالم ، احتجاج الحسین ع۲۹۵ص  ۲ ج) للطبرسي(اإلحتجاج علی أھل اللجاج )  ٣

بذکر مناقب أمیر المؤمنین و أوالده علیھم السالم حین أمر معاویة بلعن أمیر المؤمنین علیه 
و کتب معاویة إلی جمیع عماله : وفیه. السالم و قتل شیعته و قتل من یروي شیئا من فضائله

م من في جمیع األمصار أن ال تجیزوا ألحد من شیعة علي و أھل بیته شھادة و انظروا قبلک
شیعة عثمان و محبیه و محبي أھل بیته و أھل والیته و الذین یروون فضله و مناقبه فأدنوا 
مجالسھم و قربوھم و أکرموھم و اکتبوا بمن یروي من مناقبه و اسم أبیه و قبیلته ففعلوا 
حتی کثرت الروایة في عثمان و افتعلوھا لما کان یبعث إلیھم من الصالت و الخلع و القطائع 

العرب و الموالي و کثر ذلك في کل مصر و تنافسوا في األموال و الدنیا فلیس أحد  من
ء من مصر من األمصار فیروي في عثمان منقبة أو فضیلة إال کتب اسمه و أجیز فلبثوا  یجي

  .بذلك ما شاء اهللا
ثم کتب إلی عماله أن الحدیث في عثمان قد کثر و فشا في کل مصر فادعوا الناس إلی 

یة في معاویة و فضله و سوابقه فإن ذلك أحب إلینا و أقر ألعیننا و أدحض لحجة أھل الروا
فقرأ کل أمیر و قاض کتابه علی الناس فأخذ الرواة في فضائل معاویة  -البیت و أشد علیھم



  
  
  
  
  
  

  ٣٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .من أحّب علّيًا وأوالده، فأحموا إسمه من الّديوان: وكتب الی مجيع البلدان

 ).٢(معاوية خال املومنني علی) ١(ونقش علی املواضع
من يوم  السلطنة ألعداء اهل البيت) ٣(وسارت بنو أمّية بسريته ولقد اتفقت

أو عباّيس أو ) ٤(أو مرواينّ  أو أموّي  وّي أو عد الی أّيامنا هذه من تيمّي  تويف النبّي 
 .تركّي 

                                                                                                                                  
علی المنبر في کل کورة و کل مسجد زورا و ألقوا ذلك إلی معلمي الکتاتیب فعلموا ذلك 

ھم القرآن حتی علموه بناتھم و نساءھم و حشمھم فلبثوا بذلك ما شاء صبیانھم کما یعلمون
  .اهللا

و کتب زیاد ابن أبیه إلیه في حق الحضرمیین أنھم علی دین علي و علی رأیه فکتب إلیه 
  .معاویة اقتل کل من کان علی دین علي و رأیه فقتلھم و مثل بھم

متموه بحبه فاقتلوه و إن لم تقم علیه و کتب کتابا آخر انظروا من قبلکم من شیعة علي و اتھ
البینة فاقتلوه علی التھمة و الظنة و الشبھة تحت کل حجر حتی لو کان الرجل تسقط منه 
کلمة ضربت عنقه حتی لو کان الرجل یرمی بالزندقة و الکفر کان یکرم و یعظم و ال یتعرض 

دان ال سیما الکوفة و له بمکروه و الرجل من الشیعة ال یأمن علی نفسه في بلد من البل
البصرة حتی لو أن أحدا منھم أراد أن یلقي سرا إلی من یثق به ألتاه في بیته فیخاف خادمه و 
مملوکه فال یحدثه إال بعد أن یأخذ علیه األیمان المغلظة لیکتمن علیه ثم ال یزداد األمر إال 

  .ذلك شدة حتی کثر و ظھر أحادیثھم الکاذبة و نشأ علیه الصبیان یتعلمون
  .الجوامع، خ ل)  ١
  .حال علی، خ ل؛ خال علی، خ ل)  ٢
  .کذا علی ما تیسر لنا من القرائة)  ٣
  .مرادي، خ ل)  ٤
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣٣ 

من ) ١(وقد ظهر هذا احلّق ظهورًا فی كتبهم وعلی لساهنم وذلک فضل اهللا يؤتيه
 .يشاء من عباده

وأّن أمحد غالم موسی ابن  وتّدعون اّن مالک بان انس غالم جعفر الصادق
 .اهبمجعفر واّن أبا حنيفة والشافعي والثوري أخذوا عنهم وعن أصح

 .علی قياساهتم الفاسدة) ٢(ويعّولون ثم ال يلتفتون الی مقاالت أهل البيت
فصّح اّن ذلک للمدارس الرفيعة الّرشفات واملنابر الكثرية الّدرجات واملنارات املؤّيدة 
املقامات واملساجد املزخرفة املشهورة واملشاهد املشّيدة املعمورة واملواقف املقّدسة 

رزاق املوسعة املوفورة واملراكب املحّالة بالّدرر واليواقيت واال) ٣(املربورة
 .والسبيوف املهنّدة املصاليت

 :شاعر
ــــاقري   )٤(فــــان جئنــــا بعلــــم ب

 

  
ـــدوا   ـــا) ٥(غ ـــه عادلين ـــّد عن   بالص

 

  وقـــــالوا مـــــا تعّلمنـــــا قـــــديامً 

 

  
  لفقـــــه غـــــري فقـــــه الفاقهينـــــا  

 

  كــاّن علـــوم أهــل البيـــت كانـــت

 

  
                                                        

  .تؤتیه، خ ل)  ١
  .تعوّلون، خ ل)  ٢
  .المزورة، خ ل)  ٣
  .کذا)  ٤
  .عدوا، خ ل)  ٥



  
  
  
  
  
  

  ٣٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــــة علــــــی املتعّلم   ــــــاحمّرم   ين

 

  ولكـــن لـــو رووهـــا مل يكونـــوا

 

  
ـــم   ـــدينا) ١(حلك ـــبالد مقّل ـــی ال   ف

 

  طــــواال) ٢(وال كانــــت فالهنــــم

 

  
ـــــينا   ـــــا متطيلس ـــــانوا فوقه   وك

 

ـــا ـــال وال امتطوه ـــوا البغ   وال ركب

 

  
ــــــا   ــــــا مرتجلين ــــــانوا مثلن   وك

 

 

  ض أهل البيتحكام لبغفصل فی خطائهم فی األ

 وقول الرسول) ٣( ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دينَُكماْليَ  :يسمعون كالم اهللا يتلی عليهم
 ).٤(الّلهم بّلغت: علی املنربيف آخر عمره 

                                                        
  .لعلم، خ ل)  ١
  .قالنسھم، خ ل)  ٢
  .۳: المائدة)  ٣
  ]یب علي علیه السالم إماما یوم الغدیرفي حجة الوداع وتنص) [ ٤
  )فصل(

و خرج رسول اهللا ص من المدینة متوجھا إلی الحج في السنة العاشرة لخمس بقین من ذي 
القعدة و أذن في الناس الحج فتجھز الناس للخروج معه و حضر المدینة من ضواحیھا و من 
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣٥ 

                                                                                                                                  
ماء بنت عمیس محمد بن أبي جوانبھا خلق کثیر فلما انتھی إلی ذي الحلیفة ولدت ھناك أس

بکر فأقام تلك اللیلة من أجلھا و أحرم من ذي الحلیفة و أحرم الناس معه و کان قارنا للحج 
بسیاق الھدي ساق معه ستا و ستین بدنة و حج علي من الیمن و ساق معه أربعا و ثالثین 

ذھا من نجران بدنة و خرج بمن معه من العسکر الذي صحبه من الیمن و معه الحلل التي أخ
فلما قارب رسول اهللا ص مکة من طریق المدینة قاربھا أمیر المؤمنین ع من طریق الیمن 
فتقدم الجیش إلی رسول اهللا ص فسر بذلك و قال له بما أھللت یا علي فقال یا رسول اهللا 
إنك لم تکتب إلي بإھاللك فعقدت نیتي بنیتك و قلت اللھم إھالال کإھالل نبیك فقال فأنت 

ریکي في حجي و مناسکي و ھدیي فأقم علی إحرامك و عد علی جیشك و عجل بھم ش
  .إلي حتی نجتمع بمکة

و قد روي أیضا عن الصادق ع أن رسول اهللا ص ساق في حجته مائة بدنة فنحر نیفا و ستین 
ثم أعطی علیا نیفا و ثالثین فلما رجع علي إلی جیشه وجد الناس قد لبسوا تلك الحلل فقال 

استخلفه علیھم ویحك إلی ما فعلت من غیر إذن رسول اهللا ص قال إنھم سألوني أن للذي 
أدفعھا إلیھم فیتجملوا بھا و یحرموا فیھا فقال بئس ما فعلوا و بئس ما فعلت فانتزعھا من 
القوم و شدھا في األعدال فکثرت شکایة القوم علیا فنادى منادي رسول اهللا ص ارفعوا 

فإنه خشن في ذات اهللا و لما قدم النبي مکة و طاف و سعی نزل ألسنتکم من شکایة علي 
علیه جبرئیل ع و ھو علی المروة بھذه اآلیة و أتموا الحج و العمرة هللا فخطب الناس و حمد 
اهللا و أثنی علیه و قال دخلت العمرة في الحج ھکذا إلی یوم القیامة و شبك بین أصابعه ثم 

رته ما سقت الھدي ثم أمر منادیه فنادى من لم یسق منکم قال لو استقبلت من أمري ما استدب
ھدیا فلیحل و لیجعلھا عمرة و من ساق منکم ھدیا فلیقم علی إحرامه و قام إلیه رجل من 

منی و رءوسنا تقطر من النساء فقال إنك لن   بني عدي و قال یا رسول اهللا أ نخرجن إلی
جشعم فقال یا رسول اهللا أ لعامنا ھذا أم  تؤمن بھا حتی تموت فقام إلیه سراقة بن مالك بن

لألبد قال ال بل ألبد األبد فأحل الناس أجمعون إال من کان معه ھدي و خطب رسول اهللا 
  .ص الناس یوم النفر من منی فودعھم



  
  
  
  
  
  

  ٣٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
و لما قضی رسول اهللا ص نسکه و قفل إلی المدینة و انتھی إلی الموضع المعروف بغدیر 

م الماء و المرعی فنزل علیه جبرئیل و أمره أن یقیم علیا و خم و لیس بموضع للنزول لعد
ینصبه إماما للناس فقال إن أمتي حدیثو عھد بالجاھلیة فنزل علیه أنھا عزیمة ال رخصة فیھا و 
نزلت اآلیة و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و اهللا یعصمك من الناس فنزل رسول اهللا بالمکان 

له و کان یوما شدید الحر فأمر رسول اهللا ص بدوحات الذي ذکرنا و نزل المسلمون حو
ھناك فقم ما تحتھا و أمر بجمع الرحال في ذلك المکان و وضع بعضھا علی بعض ثم أمر 
منادیه فنادى بالناس الصالة جامعة فاجتمعوا إلیه و إن أکثرھم لیلف رداءه علی قدمیه من 

تھا و دعا علیا ع فرقي معه شدة الرمضاء فصعد ص علی تلك الرحال حتی صار في ذرو
حتی قام عن یمینه ثم خطب الناس فحمد اهللا و أثنی علیه و وعظ و نعی إلی األمة نفسه 
فقال إني دعیت و یوشك أن أجیب و قد حان مني خفوق من بین أظھرکم و إني مخلف 

یردا فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا کتاب اهللا و عترتي أھل بیتي و إنھما لن یفترقا حتی 
علي الحوض ثم نادى بأعلی صوته أ لست أولی بکم منکم بأنفسکم فقالوا اللھم بلی فقال 
لھم علی النسق و قد أخذ بضبعي علي فرفعھما حتی رئي بیاض إبطیھما و قال فمن کنت 
مواله فھذا علي مواله اللھم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من 

ن وقت الظھیرة ثم صلی رکعتین ثم زالت الشمس فأذن مؤذنه لصالة الظھر خذله ثم نزل و کا
فصلی بالناس و جلس في خیمته و أمر علیا أن یجلس بخیمة له بإزائه ثم أمر المسلمین أن 
یدخلوا علیه فوجا فوجا فھنئوه باإلمامة و یسلمون علیه بإمرة المؤمنین ففعل الناس ذلك 

میع نساء المؤمنین معه أن یدخلن معه و یسلمن علیه بإمرة الیوم کلھم ثم أمر أزواجه و ج
المؤمنین ففعلن ذلك و کان ممن أطنب في تھنئته بذلك المقام عمر بن الخطاب و قال فیما 

  : قال بخ بخ لك یا علي أصبحت موالي و مولی کل مؤمن و مؤمنة و أنشأ حسان یقول
  ینادیھم یوم الغدیر نبیھم
  دیابخم و أسمع بالرسول منا

  و قال فمن موالکم و ولیکم
  فقالوا و لم یبدوا ھناك التعادیا
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  إلھك موالنا و أنت ولینا

  و لن تجدن منا لك الیوم عاصیا
  فقال له قم یا علي فإنني

  رضیتك من بعدي إماما و ھادیا
  فمن کنت مواله فھذا ولي

  فکونوا له أنصار صدق موالیا
  ھناك دعا اللھم وال ولیه

  لیا معادیاو کن للذي عادى ع
فقال له رسول اهللا ص ال تزال یا حسان مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك و لم یبرح  

رسول اهللا من ذلك المکان حتی نزل الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتي و 
رضیت لکم اإلسالم دینا فقال الحمد هللا علی کمال الدین و تمام النعمة و رضی الرب 

  .لوالیة لعلي من بعديبرسالتي و ا
و لما قدم رسول اهللا ص المدینة من حجة الوداع عقد ألسامة بن زید اإلمرة و أمره أن یقصد 
حیث قتل أبوه و قال له أوطئ الخیل أواخر الشام من أوائل الروم و جعل في جیشه أعیان 

بالجرف المھاجرین و وجوه األنصار و فیھم أبو بکر و عمر و أبو عبیدة و عسکر أسامة 
فاشتکی رسول اهللا ص شکواه التي توفي فیھا و کان یقول في مرضه نفذوا جیش أسامة و 
یکرر ذلك إنما فعل ذلك لئال یبقی في المدینة عند وفاته من یختلف في اإلمامة و یطمع في 

  .اإلمارة و یستوسق األمر ألھله
  ] في وفاة رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله[
  )فصل(

س النبي بالمرض الذي اعتراه و ذلك یوم السبت أو یوم األحد للیال بقین من و لما أح: قال
  :صفر أخذ بید علي و تبعه جماعة من أصحابه و توجه إلی البقیع ثم قال

السالم علیکم أھل القبور لیھنئکم ما أصبحتم فیه مما فیه الناس أقبلت الفتن کقطع اللیل 
ئیل کان یعرض علي القرآن کل سنة مرة و قد عرضه إن جبر: المظلم یتبع آخرھا أولھا ثم قال
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علي العام مرتین و ال أراه إال لحضور أجلي ثم قال یا علي إني خیرت بین خزائن الدنیا و 
الخلود فیھا أو الجنة فاخترت لقاء ربي و الجنة فإذا أنا مت فغسلني و استر عورتي فإنه ال 

ثة أیام موعوکا ثم خرج إلی المسجد یوم یراھا أحد إال أکمه ثم عاد إلی منزله فمکث ثال
األربعاء معصوب الرأس متکئا علی علي بیمنی یدیه و علی الفضل بن عباس بالید األخرى 
فجلس علی المنبر فحمد اهللا و أثنی علیه ثم قال أما بعد أیھا الناس إنه قد حان مني خفوق 

من کان له عندي دین  من بین أظھرکم فمن کانت له عندي عدة فلیأتني أعطه إیاھا و
فلیخبرني به فقام رجل فقال یا رسول اهللا لي عندك عدة إني تزوجت فوعدتني بثالثة أواق 
فقال انحلھا إیاه یا فضل فلبث األربعاء و الخمیس و لما کان یوم الجمعة جلس علی المنبر 

یصرف به عنه ء یعطیه به خیرا أو  فخطب ثم قال أیھا الناس إنه لیس بین اهللا و بین أحد شي
شرا إال العمل الصالح أیھا الناس ال یدع مدع و ال یتمن متمن و الذي بعثني بالحق ال ینجي 
إال العمل مع رحمة اهللا و لو عصیت لھویت اللھم بلغت ثالثا ثم نزل فصلی بالناس ثم دخل 

ن ینقل بیته و کان إذ ذاك في بیت أم سلمة فأقام بھا یوما أو یومین فجاءت عائشة فسألته أ
إلی بیتھا لتتولی تعلیله فأذن لھا فانتقل إلی البیت الذي أسکنته عائشة و استمر المرض به فیه 
أیاما و ثقل فجاء بالل عند صالة الصبح و رسول اهللا مغمور بالمرض فنادى الصالة رحمکم 

روا اهللا فقال یصلي بالناس بعضھم فقالت عائشة مروا أبا بکر لیصلي بالناس و قالت حفصة م
عمر فقال ص اکففن فإنکن صویحبات یوسف ثم قام و ھو ال یستقل علی األرض من 
الضعف و قد کان عنده أنھما خرجا إلی أسامة فأخذ بید علي بن أبي طالب و الفضل بن 
عباس فاعتمدھما و رجاله یخطان األرض من الضعف فلما خرج إلی المسجد وجد أبا بکر 

بیده فتأخر أبو بکر و قام رسول اهللا ص و کبر و ابتدأ  قد سبق إلی المحراب فأومأ إلیه
بالصالة فلما سلم و انصرف إلی منزله استدعی أبا بکر و عمر و جماعة من حضر المسجد 
ثم قال أ لم آمرکم أن تنفذوا جیش أسامة فقال أبو بکر إني کنت خرجت ثم عدت ألحدث 

ل عنك الرکب فقال نفذوا جیش بك عھدا و قال عمر إني لم أخرج ألنني لم أحب أن أسأ
ثم أغمي علیه من التعب الذي لحقه فمکث ھنیئة و بکی  - أسامة یکررھا ثالث مرات

المسلمون و ارتفع النحیب من أزواجه و ولده و من حضره فأفاق قال ائتوني بدواة و کتف 
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لتمس ثم أغمي علیه فقام بعض من حضر من أصحابه لی -أکتب لکم کتابا ال تضلوا بعده أبدا

دواة و کتفا فقال له عمر ارجع فإنه یھجر فلما أفاق قال بعضھم أ ال نأتیك یا رسول اهللا 
بکتف و دواة فقال أ بعد الذي قلتم ال و لکن احفظوني في أھل بیتي و استوصوا بأھل الذمة 

فلم یزل یردد ذلك حتی أعرض  -خیرا و أطعموا المساکین و الصالة و ما ملکت أیمانکم
بوجھه فنھضوا و بقي عنده العباس و الفضل و علي ع و أھل بیته خاصة فقال  عن القوم

العباس یا رسول اهللا إن یکن ھذا األمر فینا مستقرا من بعدك فبشرنا و إن کنت تعلم أنا نغلب 
علیه فأوص بنا فقال أنتم المستضعفون من بعدي و صمت و نھض القوم و ھم یبکون فلما 

علي أخي علي بن أبي طالب و عمي فحضرا فلما استقر بھما خرجوا من عنده قال ردوا 
المجلس قال رسول اهللا ص یا عباس یا عم رسول اهللا تقبل وصیتي و تنجز عدتي و تقضي 
دیني فقال العباس یا رسول اهللا عمك شیخ کبیر ذو عیال کثیر و أنت تباري الریح سخاء و 

قال یا أخي تقبل وصیتي و تنجز کرما و علیك وعد ال ینھض به عمك فأقبل علی علي ف
عدتي و تقضي دیني فقال نعم یا رسول اهللا ص فقال ادن مني فدنا منه فضمه و نزع خاتمه 
من یده فقال له خذھا فضعه في یدك و دعا بسیفه و درعه و یروى أن جبرئیل نزل بھا من 

ي حیاتي و دفع إلیه ء بھا إلیه فدفعھا إلی أمیر المؤمنین ع و قال له اقبض ھذا ف السماء فجي
فلما کان من الغد حجب الناس عنه و  -بغلته و سرجھا و قال امض علی اسم اهللا إلی منزلك

ص و کان علي ال یفارقه إال لضرورة فقام في بعض شئونه فأفاق إفاقة فافتقد   ثقل في مرضه
عي فدخل علیا فقال ادعوا لي أخي و صاحبي و عاوده الضعف فقالت عائشة ادعوا أبا بکر فد

فلما نظر إلیه أعرض عنه بوجھه فقام أبو بکر فقال ادعوا لي أخي و صاحبي فقالت حفصة 
ادعوا له عمر فدعي فلما حضر رآه النبي فأعرض عنه بوجھه فانصرف ثم قال ادعوا لي أخي 
و صاحبي فقالت أم سلمة ادعوا له علیا فإنه ال یرید غیره فدعي أمیر المؤمنین فلما دنا منه 

إلیه فأکب علیه فناجاه رسول اهللا ص طویال ثم قام فجلس ناحیة حتی أغفی رسول اهللا  أوى
خرج علي فقال له الناس یا أبا الحسن ما الذي أوعز إلیك فقال علمني رسول اهللا ]  ثم[ص 

ألف باب من العلم فتح لي کل باب ألف باب و أوصاني بما أنا قائم به إن شاء اهللا ثم ثقل 
حضره الموت فلما قرب خروج نفسه قال له ضع رأسي یا علي في حجرك  رسول اهللا ص و



  
  
  
  
  
  

  ٤٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
فيه من مجيع  وال يكون كامًال اال وقد نّص علی مجيع أحكامه وعّرفهم ما كّلفهم

 .حالله وحرامه
اب فيزعمون اّن الكت) ١(بمقالةبّلغت االّ بعد ما استيقن  وال يقول الرسول

 .االسالمأحكام ة مل يشتمال علی مجيع والّسن
وذلک أّهنم ملا أعيتهم النصوص عّولوا علی الظنون واآلراء واإلستحسان واألهواء؛ 

ُكْم بِام َأْنَزَل اهللاَُّ َفُأولئَِك ُهُم اْلكافُِرونَ : وقال اهللا تعالی ْ َحيْ ؛ ويسمعون )٢(َمْن َمل

                                                                                                                                  
فقد جاء أمر اهللا عز و جل فإذا فاضت نفسي فتناولھا بیدك و امسح بھا وجھك ثم وجھني 
إلی القبلة و تول أمري و صل علي أول الناس و ال تفارقني حتی تواریني في رمسي و استعن 

في حجره فأغمي علیه و أکبت فاطمة تنظر في  باهللا عز و جل و أخذ علي رأسه فوضعه
  : وجھه و تندبه و تبکي و تقول

  و أبیض یستسقی الغمام بوجھه
   ثمال الیتامی عصمة لألرامل

ففتح رسول اهللا ص عینیه و قال بصوت ضئیل یا بنیة ھذا قول عمك أبي طالب ال تقولیه و 
إن مات أو قتل انقلبتم علی لکن قولي و ما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أ ف

أعقابکم فبکت طویال فأومأ إلیھا بالدنو منه فدنت إلیه فأسر إلیھا شیئا تھلل له وجھھا ثم 
قضی و ید أمیر المؤمنین الیمنی تحت حنکه ففاضت نفسه فیھا فرفعھا إلی وجھه فمسحه 

الذي قال إلیك بھا ثم وجھه و غمضه و مد علیه إزاره و اشتغل بالنظر إلی أمره فسئلت ما 
رسول اهللا ص فسرى عنك قالت أخبرني أني أول أھل بیته لحوقا به و أنه لن تطول المدة بي 

: ، النص، ص)القدیمة - ط (إعالم الورى بأعالم الھدى .(بعده حتی أدرکه فسرى ذلك عني
۱۳۰(  

  .مقالته، خ ل؛ مقاله، خ ل)  ١
  .۴۴: المائدة)  ٢
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ن ألهل الّسامء وأهل بيتي أمان ألهل اّين خملف فيكم الّثقلني؛ والنجوم أما: قوله
 .األرض؛ ومثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح؛ أو أشباهها

عليهم وأغناهم هبم عن غريهم فيرتكوهنم ويتعّلقون  وأّن اهللا قد أزاح بأهل بيته
 .بأذيال مالک وأبی حنيفة والشافعی وسفيان وداود وأمحد

 .هّذبوا الرشع ومتّموا الناقصهؤالء علامء االسالم وأئّمة األنام، : ويقولون
ُسوِل َو إِىلأتباعهم يف بدعهم وآرائهم  وأهل البيت وُه إَِىل الرَّ ُأوِيل اْألَْمِر   َو َلْو َردُّ

ذيَن َيْسَتنْبُِطوَنُه ِمنُْهم  ).١( ِمنُْهْم َلَعلَِمُه الَّ
وائهم ما ويسّمون أنفسهم أهل الّسنة وقد غّريوها وبّدلوها وأستحدثوا بآرائهم وأه

 .ليس منها
 .يف أقواله وأفعال والّسنة ما سنّه الرسول

 .مع أقاويلهم املختلفة وفتاوهيم الّشاذةويّدعون أّهنم أهل اجلامعة 
 .متفقة النص فی كّل حادثة) ٢(وتكون الشيعة عندهم أهل البدعة لكوهنا

بام  كّل طائفة من أصحاب مالک وابی حنيفة والشافعی وامحد وغريهم) ٣(وينقل
 .)٤(ال يبق بک: اخربت وروت فال يقال الحد منهم

وال يصدق روايتها فيام اسندوه اليهم واّهنم  وإذا نقل فقهاء الشيعة عن أئّمتها
 .يرون وجوب العمل باخبار اآلحاد

                                                        
  .۸۳: النساء)  ١
  .بعض النسخ أثبتانھا من)  ٢
  .کذا)  ٣
 .ال حقّ لک، خ ل؛ ال نیق، ال ینق، خ ل)  ٤
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 .ال يقبلونه فان اورد عليهم خرب عن آل الرسول

 .درجة عندهم دون اخبار اآلحاد رتبة وأقّل منها وخرب اهل البيت
وكعب وخيتارون عليه أخبار أبی هريرة واملغرية بن شعبة وأبی موسی االشعری 

 .االحبار وعامر الشعبی وأمثاهلم

  وعندهم كّل جمتهد مصيب  

 .وعندهم كّل جمتهد مصيب االّ الشيعة فاّهنم فی اجتهادهم علی خطاء وبدعة
رجع عنها فهو من فقهاء واّن كّل من أفتی فی االسالم بفتوی سواء أقام عليها أو 

والصادق جعفر بن  الباقر: مثل األّمة االّ األئّمة من أهل بيت النبّوة
 .فاّهنم ليسوا من فقهاء االّمة وال من اجلامعة والّسنة  حمّمد

 .فهو من أهل الضالل والبدعة ومن اقتدی هبم
ّهنا جمموعة فی وصاة ا: اّن علوم الرشيعة متفرقة فی األّمة وتعّجبوا من قولنا: وقالوا
ٌء  َأ َجَعَل اْآلِهلََة إِهلًا واِحدًا إِنَّ هذا َلَيشْ : كام تعّجب الكفار وحكی اهللا عنهم النبّي 

 ).٢(ألقي الذكر عليه من بيننا بل هم فی شک من ذكری )١(ُعجاٌب 
 :قال الشاعر

ــــــــــتنكر ــــــــــيس هللا بمس   ول

 

  
                                                        

  .۵: ص)  ١
: القمر(أَأُلْقِيَ الذِّکْرُ عَلَیْهِ مِنْ بَیْنِنا بَلْ ھُوَ کَذَّابٌ أَشِرٌ: قد آجمع بین آیتین من کتاب اهللا)  ٢

  ).۸: ص( نْ ذِکْري بَلْ لَمَّا یَذُوقُوا عَذابشَكٍّ مِ  أَ أُنْزِلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ مِنْ بَیْنِنا بَلْ ھُمْ في) ۲۵
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ـــــع العـــــامل يف واحـــــد     أن جيم

 

 
خذوا ثلث دينكم من عائشة ال بل خذوا كّل دينكم عن : قال ّي ثم يروون أّن النب

 .عائشة
 ؟يا عجبا كيف يثبت هلا هذا الكامل واستحال مثله فی وصاة النبّي 

ومن عجب اّهنم يصدقون الروايات عن ابی حنيفة وامحد وشافعی ومالک و 
 .ال يصدقون فيها الروايات عن اهل البيت

خترج يف  بنت رسول رّب العاملني ساء العاملنيومن العجب أّن فاطمة سيبدة ن
ثم خيرج عائشة بنت  فال يساعدها برش مع قرب العهد برسول اهللا ظالمة هلا

 .وقتال من معه ابی بكر ، فتحرض الناس علی قتال أمرياملؤمنني
 .عامل الی أن هيلک أكثرهم بني يدهيا) ١(فيجيئهاوتستحّل دماء أوالده وشيعته 

وقد اختلف األقوال  يعنون بذلک اّنه تزوج بابنتي النبّي  امن ذی النورينوقوهلم عث
 .وليدة االسالم فليستا كالبتول )٢(فی ذلک فان صّح اّهنام ابنتاه

                                                        
  .فیحیئھا، خ ل)  ١
وقد صنّف بعض االساتید فی ھذا الموضوع ضمن کتابه فی شرحه علی المؤتمرما ھذا )  ٢

  :لفظه
  ] ھل لرسول اللّه بنات غیر سیدة النساء فاطمة علیھا السّالم[

ات في التاریخ اإلسالمي عند الخاصة زواج رقیّة و أم کلثوم من عثمان بن عفّان من المشھور
و العامة، و ربّ مشھور ال أساس له، سیّما و أن الذین قالوا بصحة ھذا الزواج أناس انتشر 
صیتھم، و عرفوا بالتحقیق في فترة زمنیة قل فیھا العلماء المتخصصون، و الناس عادة مع ما 

  .شاع و اشتھر و إن کان خطأ، فیرسلونه إرسال المسلمات
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  ]ایتان موافقتان ألخبار العامةرو[

و منشأ االعتقاد بھذا الزواج ھو وجود روایتین تدالن علی ذلك رواھما صاحب البحار نقال 
عن قرب اإلسناد و الخصال، و ھما و بالغض عن سندیھما موافقان للعامة القائلین بزواج 

في حین لم یصبغوه  »ذو النورین«تینك المرأتین من عثمان بن عفان الذي أصبغوا علیه لقب 
علی أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیه السّالم الذي اقترن بأفضل امرأة عرفتھا البشریة 
منذ آدم إلی والدتھا بل إلی یوم البعث، مع اعتراف العامة أن الصدّیقة سیّدة نساء العالمین، و 

و الطاھرة و تفاحة الفردوس أصبغ علیھا ألقابا لم یصبغھا علی أیة امرأة في العالم، کالزھراء 
  ..و مھجة فؤاد المصطفی و أم أبیھا الخ 

علی أن الزواج کان  -بحسب دعواه -و الشیخ المفید ممن اعتقدوا بصحة ھذا الزواج، معتمدا
کما حکی اللّه  -و لیس ذلك بأعجب من قول لوط علیه السّالم«: علی ظاھر اإلسالم، فقال

أَطْھَرُ لَکُمْ فدعاھم إلی العقد علیھم لبناته و ھم کفّار ضلّال قد  تعالی عنه ھؤُالءِ بَناتِي ھُنَّ
  .أذن اللّه تعالی في ھالکھم

عتبة بن أبي : و قد زوّج رسول اللّه ابنتیه قبل البعثة کافرین کانا یعبدان األصنام، أحدھما
  .أبو العاص بن الربیع: لھب، و اآلخر

رّق بینھما و بین ابنتیه، فمات عتبة علی الکفر، و فلما بعث صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ف
  .أسلم أبو العاص بعد إبانة اإلسالم، فردّھا علیه بالنکاح األول

و لم یکن صلّی اللّه علیه و آله و سلّم في حال من األحوال موالیا ألھل الکفر و قد زوّج من 
  .تبرّأ من دینه، و ھو معاد له في اللّه عزّ و جلّ

تان ھما اللتان تزوجھما عثمان بن عفّان بعد ھالك عتبة و موت أبي العاص، و و ھاتان البن
إنما زوّجه النبيّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی ظاھر اإلسالم، ثم إنه تغیّر بعد ذلك، و لم 
یکن علی النبيّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تبعة فیما یحدث في العاقبة، ھذا علی قول بعض 

  .اأصحابن
  ]دعوى الشیخ المفید و اإلیراد علیھا[
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أنه زوّجه علی الظاھر، و کان باطنه مستورا عنه، و لیس بمنکر أن : و علی قول فریق آخر

یستر اللّه عن نبیه نفاق کثیر من المنافقین و قد قال سبحانه وَ مِنْ أَھْلِ الْمَدِینَةِ مَرَدُوا عَلَی 
أن یکون في أھل مکة کذلك، و النکاح علی الظاھر دون الباطن النِّفاقِ ال تَعْلَمُھُمْ فال ینکر 

  .»علی ما بیّناه
إن عرض لوط علیه السّالم لبناته علی قومه یعتبر حکما اضطراریا و عنوانا ثانویا : یرد علیه

دفعا لفاحشة اللواط التي کانت سائدة یوم ذاك في قومه، فقیاسھا علی تزویج النبيّ صلّی اللّه 
و سلّم لبناته من کافرین مع الفارق، ھو أنه ال یوجد عنوان اضطراري حتی یلجأ  علیه و آله

  .النبيّ لیزوّج ابنتیه منھما
من أن رقیة و زینب تزوّجھما عثمان بن  -کغیره ممن تبعه علیھا -ھنا أمران و أمّا دعواه

  :ینعفان بعد ھالك عتبة و موت أبي العاص، فال تکون صحیحة إلّا بعد التسلیم بأمر
  .أن تینك الفتاتین قد تزوجتا بذینك الکافرین -۱
  .التسلیم بکونھنّ ابنتي رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -۲

  ]: إثبات أن تینك الفتاتین قد تزوجتا قبل عثمان بکافرین[أما األمر األول 
المسألة «ا أفاد في حسبم -فالشیخ المفید علیه الرحمة، أشار إلی أن الفتاتین ھما رقیة و زینب

من المسائل الحاجبیة؛ و ھما اللّتان تزوّجھما عثمان بن عفان بعد ھالك عتبة، و » الخمسون
و ما اعتمده الشیخ المفید ھو بعینه ما . حسبما أفاد في المسائل السرویة -موت أبي العاص

  .ه في کتاب االستغاثة ۳۵۲ذکره الشیخ أبو القاسم الکوفي المتوفی عام 
لمؤلفه الثقة أبي العباس عبد اللّه بن جعفر الحمیري من (نّ ما وجدناه في قرب اإلسناد و لک

أصحاب اإلمام العسکري علیه السّالم، و قد تشرف بمکاتبات من اإلمام المھدي عجّل اللّه 
حدّثني مسعدة بن صدقة، : أن عثمان تزوّج أوال بأم کلثوم، و ثانیا برقیة، قال) فرجه الشریف

  :دثني جعفر بن محمد عن أبیه قالح: قال
القاسم و الطاھر، و أم کلثوم و رقیة و فاطمة و زینب، فتزوج : ولد لرسول اللّه من خدیجة« 

 -و ھو من بني أمیة -عليّ علیه السّالم فاطمة علیھا السّالم، و تزوّج أبو العاص بن ربیعة
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ھلکت، و زوّجه رسول اللّه زینب، و تزوّج عثمان بن عفان أم کلثوم و لم یدخل بھا حتی 

  .»...مکانھا رقیة 
و  -و ھي رقیة -فواحدة متفق علیھا: کما روى الصدوق الخبر المتقدم نفسه بسند آخر

و ال  -و ھي بنظر المفید زینب و بنظر الحمیري و الصدوق، أم کلثوم -أخرى مختلف فیھا
اثة، لذا ال یمکن لروایته أن نعلم المستند الذي اعتمده الشیخ أبو القاسم الکوفي في االستغ

  .تعارض روایة الحمیري
  ] تعارض األخبار علی الثانیة التي تزوجھا عثمان[ 

ال یمکن تقدیم روایته  -لوجود روایة اعتمدھا صاحب االستغاثة -و علی فرض المعارضة
. ء من ھذا لیس حاصال علی روایة الحمیري و الصدوق إلّا إذا کانت بنحو مستفیض، و شي

سواء قدّمنا روایة الحمیري أم روایة أبي القاسم  -ھما یکن، فاإلشکال یبقی علی حالهو م
ھل أن الفتاتین المنسوبتین إلی رسول اللّه قد تزوّجتا بعتبة و أبي العاص أم : و ھو -الکوفي

  .ال؟
  ] القرائن علی عدم تزوجھنّ بعتبة و أبي العاص[ 

  :ص ما یليو یشھد أنھنّ لم یتزوجن بعتبة و أبي العا
أن أغلب المصادر التاریخیة تذکر أن جمیع أوالد النبيّ ولدوا في اإلسالم إال عبد مناف  -۱

  .ولد في الجاھلیة حسبما ورد في روایة عامیة ضعیفة
  :عن سعید بن أبي عروة، عن قتادة، قال«: قال المقدسي

الم غالمین و أربع عبد مناف في الجاھلیة، و ولدت له في اإلس: ولدت خدیجة لرسول اللّه
القاسم، و به کان یکنی أبا القاسم، فعاش حتی مشی ثم مات و عبد اللّه مات صغیرا، و : بنات

  .»أم کلثوم و زینب و رقیة، و فاطمة
عبد مناف فیکونون : و قیل ولد له قبل المبعث ولد یقال«: و قال القسطالني و الدیار بکري

  .»وا في اإلسالم بعد المبعثعلی ھذا اثني عشر، و کلھم سوى ھذا ولد
بأن عبد اللّه، ثم أم کلثوم، ثم فاطمة، ثم رقیة، قد ولدوا کلھم : و قال الزبیر بن بکار و غیره

  .»کلھم ولدوا بعد النبوة«: و قال السھیلي. بعد اإلسالم
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 قد ولدتا بعد اإلسالم، فکیف یصح أن یقال أنھما تزوجتا في -أي رقیة و أم کلثوم -فإذا کانتا

  !الجاھلیة بکافرین؟
أن رقیة کانت أصغر بنات النبي، حتی من الصدّیقة الطاھرة فاطمة : تشیر بعض المصادر -۲

  .علیھا السّالم، بل إن بعضھم یعتقد أن أم کلثوم کانت ھي األصغر من الکل
فإذا صح ذلك فکیف یقال إنھما تزوجتا قبل اإلسالم، ال سیّما أن أشھر الروایات نصت أن 

فکیف تکون رقیة «یقة الزھراء علیھا السّالم ولدت في السنة الخامسة بعد البعثة، و علیه الصدّ
قد تزوجت في الجاھلیة بابن أبي لھب، ثم لمّا بعث رسول اللّه أسلمت، فطلقھا زوجھا 
لیتزوجھا عثمان، فتحمل و تسقط في السفینة حین الھجرة إلی الحبشة في السنة الخامسة بعد 

  .؟»البعثة
یوجد اضطراب في األخبار بشأن أم کلثوم و رقیة، فبعض منھا ینصّ علی أن عثمان  -۳

تزوج أم کلثوم فماتت و لم یدخل بھا، ثم زوّجه النبيّ اختھا رقیة بعد معرکة بدر، و بعض 
ینصّ علی أنه تزوج رقیة في مکة و ھاجر بھا إلی الحبشة، و ھذا االضطراب یوجب 

  .ی طائفة، لکون الطائفتین من الروایات أخبار آحاد ال یعوّل علیھااالختالل في تقدیم طائفة عل
من أن أبا لھب قد أمر ولدیه بطالق بنتي النبي بعد نزول : ھذا مضافا إلی اضطراب ما ذکروا

بحجة أن ھاتین البنتین قد صبتا إلی دین أبیھما، ثم إن عثمان » تبت ید أبي لھب«سورة 
بشة، و ھذا بدوره یتنافی مع قولھم أن السورة قد نزلت حینما تزوّج رقیة و ھاجر بھا إلی الح

کان المسلمون محصورین في شعب أبي طالب، ألن بدایة الحصار في الشعب کان في السنة 
  !السادسة من البعثة أي بعد الھجرة إلی الحبشة بسنة

د أمر ولدیه و علیه، إذا کانت رقیة و أم کلثوم قد ولدتا بعد البعثة، و إذا کان أبو لھب ق
في العام السادس للبعثة أي یوم حصار شعب أبي » المسد«بطالق البنتین بعد نزول سورة 

طالب، فکیف یمکن الجمع بین والدة البنتین بعد البعثة و بین نزول السورة في العام السادس 
  !!للبعثة؟



  
  
  
  
  
  

  ٤٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
و بین الزواج بل األعجب من ذلك کیف یمکن أن یجمع العامة بین والدة البنتین بعد البعثة 

من ابني أبي لھب، ثم الطالق منھما، ثم زواج رقیة من عثمان و مھاجرتھا إلی الحبشة في 
  !!السنة الخامسة للبعثة؟

في السنة الثالثة للبعثة بعد » تبت«ھذا مضافا إلی وجود روایات تشیر إلی أن نزول سورة 
ا القول أیضا، یتأکد استحالة ، فعلی ھذ)و انذر عشیرتك األقربین(نزول آیة إنذار العشیرة 

  .الجمع المذکور
إن القول بزواج رقیة و أم کلثوم بابني أبي لھب یتوقف علی أن تکون خدیجة قد  -۴

  :تزوّجت برسول اللّه و في وقت مبکر قبل البعثة، و اآلراء في ذلك ستة
  .بعشرین سنة: قبل البعثة -۱
  .بستة عشر سنة: قبل البعثة -۲
  .خمسة عشر سنةب: قبل البعثة -۳
  .بعشر سنین: قبل البعثة -۴
  .بخمس سنین: قبل البعثة -۵
  .بثالث سنین: قبل البعثة -۶

أرجح األقوال ھو السادس و ذلك ألن عمر خدیجة علیھا السّالم یوم وفاتھا خمسون سنة 
أما علی الرأي األول فیکون : و بقیة األقوال ال تساعد علیھا القرائن و ذلك. علی األصح

حسبما علیه جمھور  -عاما ألن عمرھا یوم تزوجت ۷۲ھا علیھا السّالم یوم ماتت عمر
أربعون عاما، یضاف إلیھا عشرون قبل البعثة، ثم اثنا عشر ما بعد البعثة، فیکون  -العامة

  .المجموع ما ذکرنا، و ھو خالف المشھور من أن عمرھا یوم ماتت خمسون عاما
عاما، و علی الرأي الثالث، عمرھا  ۶۸رھا یوم ماتت و علی الرأي الثاني یکون مجموع عم

عاما، فیکون عمر رقیة و أم کلثوم حدود  ۵۷و علی الخامس . عاما ۶۲عاما، و علی الرابع  ۶۷
  .األربعة أو خمسة سنین

  .إنھا علیھا السّالم لم تلد في الجاھلیة سوى عبد مناف: و یرجح ما قلنا أنھم قالوا
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و معنی . أن عثمان قد تزوّج رقیة في الجاھلیة: دوالبي و الدیاربکريتأکید ال«ھذا مضافا إلی 

ذلك أن ما یذکرونه من زواج بنتي رسول اللّه بابني أبي لھب ال یصح، إذا لوحظ ما یذکرونه 
  .من سبب طالقھما إیاھما

 فالقول بأن رقیة و أم کلثوم قد ولدتا في الجاھلیة، ثم کبرتا، و تزوجتا بابني أبي لھب، ثم
بل ھو باطل قطعا ألن زواج عثمان متأخر عن زواج . »بعثمان، یصبح موضع شك و ریب

ابني أبي لھب و ذلك بمالحظة ما ورد من أن رقیّة و أم کلثوم کانتا أصغر من الصدّیقة 
ھذا مضافا إلی أنّ . الطاھرة التي ولدت في السنة الخامسة من البعثة علی أرجح األقوال

نصوا علی أن أوالد النبيّ  -مثال القسطالني و المقدسي و السھیليأ - جماعة من المؤرخین
  .کلّھم قد ولدوا بعد النبوة باستثناء عبد مناف بحسب بعض األقوال

لم یرو التاریخ أن أم کلثوم أو زینب اللتان یدّعی أنھما ابنتا النبيّ و أنھما طلّقتا و أن  -۵
إن لھاتین ذکرا حین الھجرة إلی المدینة، و عثمان قد تزوّج بإحداھنّ بعد الھجرة بسنوات، 

حینما حمل أمیر المؤمنین عليّ علیه السّالم معه الفواطم و أم أیمن و جماعة من ضعفاء 
  .المؤمنین

  و لیس ثمة أیة إشارة إلی أم کلثوم أو زینب، فھل ھاجرتا قبل ذلك أو بعده؟
ما ذا إذن أفردت عن أختھا و مع من؟ و لما ذا؟ أم أنھا قد جعلت في جملة الضعفاء؟ فل

  الصدّیقة الزھراء علیھا السّالم، و عن أم أیمن، و جعلت في جملة ضعفاء المؤمنین؟
  !و ھل أن أم أیمن أفضل من بنات النبي حتی أفردت عنھنّ؟

دلت األخبار المستفیضة أن النبيّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نفی مصاھرة غیر أمیر  -۶
  :ه السّالم، حیث ورد انه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قالالمؤمنین عليّ علی

یا عليّ أوتیت ثالثا لم یؤتھنّ أحد و ال أنا، أوتیت صھرا مثلي و لم أوت أنا مثلي، و أوتیت 
صدّیقة مثل ابنتي و لم أوت مثلھا، و أوتیت الحسن و الحسین من صلبك و لم أوت من 

  .صلبي مثلھما و لکنّکم مني و أنا منکم
فلو کان عثمان أو أبو العاص قد تزوجا بنات رسول اللّه لم یصح منه صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم ذلك القول، ال سیّما و أن ھذا الکالم قد صدر منه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد 
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أن عثمان قد یکون تزوّج بإحدى بناته صلّی : والدة الحسنین علیه السّالم فال مجال لدعوى

  .اللّه علیه و آله و سلّم بعد صدور ھذا القول منه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
یراد منه » ..أوتیت صھرا مثلي و لم أوت أنا «إن قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم : قد یقال

أنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لم یرزق بصھر یحمل صفات روحیة ال یحملھا أحد من 
  .صھرته اآلخرین کعثمانالناس حتی أ

أوتیت صھرین لم أوت مثلھما ال سیّما و أن القوم : ھذا التوجیه مردود و إال لکان قال: قلنا
ھذا مضافا إلی أن عبد اللّه بن عمر احتجّ علی من قال له في . أصبغوا علیه لقب ذي النورین

  !فما قولك في عليّ و عثمان؟... «: فتنة ابن الزبیر
ن، فکان اللّه عفا عنه، و أمّا أنتم فکرھتم أن تعفوا عنه، و أمّا عليّ، فابن عم أمّا عثما: قال

  .»ھذا بیته حیث ترون: رسول اللّه و ختنه، و أشار بیده، فقال
فلو کان عثمان صھرا لرسول اللّه لکان المناسب البن عمر أن یستدل به علی السائل، بل کان 

کل ما من شأنه أن یظھر قربه من النبي و مقامه  أنسب من غیره، و ذلك للحاجة الماسة إلی
فلو کان عثمان صھرا للنبيّ کأمیر . بغیة دفع الشبھة عن عثمان حین فرّ في أحد -لو کان - منه

  !المؤمنین عليّ لما أجلّ ابن عمر ذکر ھذه المنقبة لعثمان؟
  ]: و آله و سلّمالتسلیم بکونھنّ ابنتي رسول اللّه صلّی اللّه علیه [و أما األمر الثاني 

فال نقطع بصحة ما قیل من أن لرسول اللّه بنات غیر الصدّیقة الطاھرة فاطمة علیھا السّالم، و 
ما ورد في خبر واحد في مصادرنا ال یعوّل علیه بعد ما عرفت من القرائن في األمر األول، 

عثمان بن عفّان، و ھذا مضافا إلی موافقته ألخبار العامة القائلین بصحة ذلك لینسبوا فضیلة ل
ما کان موافقا ألخبارھم ال حجیة فیه عندنا، بل علی فرض التسلیم بصحة الخبر الذي دل 
علی وجود بنات له صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فیحمل علی کونھنّ ربائب قام النبيّ صلّی 

  :اللّه علیه و آله و سلّم بتربیتھنّ، و قد کان العرب یطلقون علی ربیبة الرجل
فلعلھنّ متن و ھن «إنھا ابنته، کما ھو معروف، و لو قلنا بأنھنّ بنات له حقیقة ال ادعاء 

  .، مما حمل القصاصون األمویون علی أن ینسبوا أمر تزویجھنّ لعثمان»صغار
  ] الرأي الصحیح انھنّ ربائبه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم[ 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٥١ 

                                                                                                                                  
  :ألرجح أنھنّ ربائبه و ذلك ألمورلکنّ األخیر غیر سدید لعدم وجود دلیل علیه، فا

روى مشایخنا «: ھـ ۳۵۲ما أفاده المحدّث الثقة الجلیل أبو القاسم الکوفي المتوفی عام : األول
من أھل العلم عن األئمة من أھل البیت علیھم السّالم، و الروایة صحیحة عندنا عنھم، أنه 

تزوجھا رجل من بني مخزوم، قد » ھالة«کانت لخدیجة بنت خویلد من أمھا أخت یقال لھا 
فولدت بنتا اسمھا ھالة، ثم خلف علیھا بعد أبي ھالة رجل من تمیم یقال له أبو ھند، فأولدھا 
ابنا کان یسمی ھندا ابن أبي ھند، و ابنین، فکانتا ھاتان االبنتان منسوبتین إلی رسول اللّه 

ماتت، و مات أبو ھند، و قد  زینب و رقیة من امرأة أخرى قد: صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
بلغ ابنه مبالغ الرجال، و االبنتان طفلتان، و کان في حدثان تزویج رسول اللّه بخدیجة بنت 
خویلد، و کانت ھالة أخت خدیجة فقیرة، و کانت خدیجة من األغنیاء الموصوفین بکثرة 

الطفلتان عند أمھما  المال، فأما ھند ابن أبي ھند فإنه لحق بقومه و عشیرته بالبادیة و بقیت
  .ھالة أخت خدیجة، فضمت خدیجة أختھا ھالة مع الطفلتین إلیھا، و کفلتھم

و کانت ھالة أخت خدیجة ھي الرسول بین خدیجة و بین رسول اللّه في حال التزویج، فلما 
تزوّج رسول اللّه بخدیجة، ماتت ھالة بعد ذلك بمدة یسیرة، و خلفت الطفلتین زینب و رقیة 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حجر خدیجة فربیاھما، و کان من سنّة  في حجر
العرب في الجاھلیة من یربّي یتیما ینسب ذلك الیتیم إلیه، و إذا کانت کذلك فلم یستحل 
لمن یربیھا تزویجھا ألنھا کانت عندھم بزعمھم بنت المربي لھا، فلما ربّی رسول اللّه و 

لتین االبنتین، ابنتي أبي ھند زوج أخت خدیجة، نسبتا إلی رسول اللّه و خدیجة ھاتین الطف
  .»..خدیجة و لم تزل العرب علی ھذه الحال 

بمکة أوال  -أي النبيّ محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -تزوّج«: و قال ابن شھرآشوب
بیھما، و المرتضی و روى أحمد البالذري، و أبو القاسم الکوفي في کتا.. خدیجة بنت خویلد 

أن النبيّ تزوّج بھا و کانت عذراء، و یؤکد ذلك ما : في الشافي، و أبو جعفر في التلخیص
  .»کتابي األنوار و البدع، أن رقیة و زینب کانتا ابنتي ھالة أخت خدیجة  ذکر في

 و في األنوار و الکشف و اللمع و کتاب البالذري أن«: و نقل صاحب البحار عن المناقب قال
  .»..زینب و رقیّة کانتا ربیبتیه من جحش 
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فما ذکره أبو القاسم الکوفي و غیره یکفي في إثبات کون البنتین ربیبتین و أمھما ھالة أخت 
خدیجة، و أن خدیجة لم تتزوج بأحد قبل البعثة سوى رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و 

مخدوش به ال یصلح أن یکون دلیال سلّم، و ما ادّعاه القوم من زواجھا برجل غیر النبي 
الضطراب المعلومات التي یقدّمھا مدّعو تزویجھا بغیر النبيّ، فقد جاءت ھذه المعلومات 

زرارة «أو » النباش بن زرارة«متناقضة و متضاربة، ھل اسم أبي ھالة الذي تزوجته خدیجة ھو 
ة التمیمي األسدي، إلی ما أو مالك بن النباش بن زرار» عتیق«أو » ھند«أو اسمه » بن النباش

ھنالك من اختالفات و اضطرابات کثیرة ال یمکن الجمع بینھا، مما یستلزم سقوطھا عن 
  .الحجیة
  :قال أبو القاسم الکوفي أیضا: الثاني

إن خدیجة لم تتزوج بغیر رسول اللّه، و ذلك أن اإلجماع من الخاص و العام من أھل « 
علی أنه لم یبق من إشراف قریش و من ساداتھم و ذوي  و نقلة األخبار) اآلثار ظ(اآلنال 

النجدة منھم إلّا من خطب خدیجة و رام تزویجھا فامتنعت علی جمیعھم من ذلك، فلما 
تزوجھا رسول اللّه غضب علیھا نساء قریش و ھجرنھا و قلن لھا خطبك إشراف قریش و 

  الب، فقیرا، ال مال له؟أمراؤھم، فلم تتزوجي أحدا منھم؟ و تزوجت محمّدا یتیم أبي ط
فکیف یجوز في نظر أھل الفھم أن تکون خدیجة یتزوجھا أعرابي من تمیم، و تمتنع من 

من أبین المحال، و   أال یعلم ذو التمییز و النظر أنه! سادات قریش و إشرافھا علی ما وصفناه؟
رسول اللّه  و لما وجب ھذا عند ذوي التحصیل ثبت أن خدیجة لم تتزوج غیر! أفظع المقال؟

..«.  
و علیه فکیف تقبل خدیجة الزواج من أعرابي مجھول الحسب، و تترك ذوي الشرف و 
المکانة من قبیلة قریش المعروفة بغطرستھا و جبروتھا، أ لم تکن الفرصة سانحة یوم ذاك 
لکي تنتقم قریش من امرأة لم تکترث بھم و ال بزعامتھم، و رفضت عروضھم، و تقربھم 

  !منھا؟
دعوى أن خدیجة قد تزوجت برجلین قبل النبيّ خطة صنعتھا السیاسة األمویة : الثالث

لتکریس فضیلة لعائشة أم المؤمنین التي لم یتزوج رسول اللّه بکرا علیھا، لذا نالحظ اإلطراء 
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و المدیح من أصحاب التراجم علی عائشة عند ما یصنفھا بالبکر الوحیدة التي تزوجھا النبي 

یه و آله و سلّم، ھذا مضافا إلی تسجیلھم منقبة لعثمان حیث حرص محبوه علی صلّی اللّه عل
رغم  -حسبما تفید بعض مرویاتھم -إبقاء ھاتین البنتین باکرتین فال یدخل بھما ابنا أبي لھب

  .أھلیة البنتین و أھلیة زوجیھما لذلك، و عدم وجود أي مانع أو رادع
لذا یروون أنه لما !! مان الشرف األوفی في ھذا المجالنعم، ال بدّ من إبقائھما کذلك لینال عث

أو قوله فیما أخرجه ابن » لو کنّ عشرا لزوجتھنّ عثمان«: ماتت أم کلثوم قال رسول اللّه
  .لو أن لي أربعین بنتا لزوجتك واحدة بعد واحدة حتی ال تبقی منھن واحدة: عساکر

إن رسول اللّه لقي عثمان بن عفان : قالأو قوله فیما جاء به ابن عساکر من طریق أبي ھریرة 
ھذا جبریل یخبرني أن اللّه قد زوّجك أم کلثوم بمثل ! یا عثمان: علی باب المسجد فقال

  .صداق رقیة علی مثل مصاحبتھا
أن رسول اللّه کان عندھا : دخلت علی عقبة، فأخبرته«: و کما في روایة عن أبي ھریرة قال

  .»أکرمیه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا: بخیر، قال: فقالتآنفا، و سألھا کیف تجد عثمان؟ 
کیف یصف النبيّ عثمان بھذه األوصاف التي قل نظیرھا في البشر، ثم في نفس ! لیت شعري

الوقت یحرّم علیه الدخول في قبر رقیة، ألنه رفث جاریة في نفس لیلة وفاتھا؟ أو لیس 
بویة أن یختلي عثمان بجاریة لیلة وفاة عثمان ھو الذي قتل رقیة؟ و ھل من األخالق الن

حلیلته و معقد شرفه بصھر رسول اللّه، حتی و لو کانت مقارفة النساء علی الوجه المحلّل 
فھي من منافیات المروءة و من لوازم الفظاظة و الغلظة، فأي إنسان تحبّذ له نفسه التمتع 

ع فخره و انفصام عرى شرفه، بالجواري في أعظم لیلة علیه ھي لیلة تصرّم مجده، و انقطا
و حیث إن رسول اللّه منع عثمان من النزول في قبر ! فکیف ھان ذلك علی الخلیفة عثمان؟

: رقیّة و کان أحقّ الناس بذلك ألنه کان بعلھا، و سکت عثمان و لم یقل أنا عند ما قال النبيّ
یة بعض نساءه و لم ألن عثمان کان قد قارف لیلة ماتت رق» أیکم لم یقارف اللیلة أھله«

یشغله الھمّ بالمصیبة و انقطاع صھره من النبي صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن المقارفة، 
فحرم بذلك ما کان حقا له و کان أولی من أبي طلحة و غیره ممن نزل في قبرھا لیدفنھا، 

ي أن حسبما ادّعی العامة، و إن کنّا نشك بصحة ذلك، إذ کیف یسمح النبيّ لرجل أجنب
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یالمس جسد امرأة مسلمة حتی و لو کان من وراء الثوب، فلم لم ینزل النبي صلّی اللّه علیه 

  !و آله و سلّم في قبرھا ما دامت رقیة ھي ابنته؟
أن رقیة و أم کلثوم ھما ربیبتا رسول اللّه من غیر خدیجة، و قد کان العرب : و زبدة المقال

أنه صھر : و علیه یصح أن یقال لمن یتزوج تلك الربیبةإنھا ابنته، : یطلقون علی ربیبة الرجل
  .لذلك الرجل

حینما قرّر  -علی فرض صحته -من ھنا یتضح لنا وجه القول الذي نسب إلی أمیر المؤمنین
و قد نلت «: لعثمان أن نسبته إلی رسول اللّه أکثر من نسبة سلفیه أبي بکر و عمر إلیه، فقال له

  .»من صھره ما لم یناال
ھذا لم یقم ذاك الصھر علی تینك الربیبتین بواجبه تجاه الرجل الذي أکرمه بتزویج  و مع

  .ربیبتیه له
  ] دفع وھم[

  کیف یجوز أن ینکح النبيّ ربیبتیه من یعرف من باطنه خالف اإلیمان؟: فإن قیل
أن تزویجه ربیبتیه لعثمان مع ما علم من حاله علی فرض حصول ذلك الزواج ال یخلو : قلنا
  :أمرینمن 

إما أن یکون زوّجه علی ظاھر اإلسالم، بمعنی أن اللّه تعالی قد أباح له مناکحة من ظاھره  -۱
اإلسالم و أن علم من باطنه النفاق، و خصّه بذلك و رخّص له فیه کما خصّه في أن یجمع 

ة بین أکثر من أربع حرائر في النکاح، و أباحه أن ینکح بغیر مھر، و لم یحظر علیه المواصل
في الصیام و ال في الصالة بعد قیامه من النوم بغیر وضوء، و أشباه ذلك مما خصّ به و حظر 

  .علی غیره من عامة الناس
و إما أن یکون زوّجه إیاھا تألفا له علی اإلسالم، کما تزوّج ھو صلّی اللّه علیه و آله و  -۲

یفا للقلوب إلی اإلسالم فما سلّم من حفصة و عائشة و بنت أبي سفیان، فکان زواجه منھنّ تأل
  الضیر أن یزوّج من عرف من باطنه خالف اإلیمان لما ذکرنا، و لمصلحة لم ندرك کنھھا؟

إذن، ربما یکون إصرار اآلخرین علی بنوة رقیة و أم کلثوم و زینب لرسول اللّه و إرسال ذلك 
و االحتیاط،  إرسال المسلمات من دون أي تحقیق أو تمحیص، رغم وجود ما یقتضي التأمل
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ذو النّورين وهو  وال يسّمون علّياً  )١(الّنه تزوج هبامويسّمون عثامن ذو النورين 
 .أبو السبطني احلسن واحلسني

                                                                                                                                  
ربما یکون ذلك راجعا إلی الحرص علی إیجاد منافسین ألمیر المؤمنین عليّ علیه السّالم في 

و لم یطلقوه علی » ذي النورین«فضائله الخارجیة، لذا نجد العامة قد أطلقوا علی عثمان لقب 
دیجة أمھا سیّدة النساء فاطمة مع اعترافھم بأنھا أفضل من رقیة و أم کلثوم و زینب بل و خ

! کما فعلوا بعثمان؟» ذي النور«فلم لم یطلقوا علی اإلمام عليّ علیه السّالم لقب . علیھا السّالم
إنّا ال نشك أن وراء تلك النسبة أصابع سیاسیة اختلقت تلك المنقبة کما اختلقوا منقبة أخرى 

المؤمنین لعمر بن الخطاب حیث أضافوا علی سجل مناقبه زواجه من أم کلثوم بنت أمیر 
  .علي علیه السّالم

  :۸۶و فی المسائل السرویة للمفید ص )  ١
المسألة العاشرة في تزویج أم کلثوم و بنات الرسول ما قوله أدام اهللا تعالی عاله في تزویج 

و تزویج النبي ص ابنتیه . أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ع ابنته من عمر بن الخطاب
  .زینب و رقیة من عثمان

اب أن الخبر الوارد بتزویج أمیر المؤمنین ع ابنته من عمر غیر ثابت و طریقه من الزبیر الجو
متھما فیما یذکره و کان یبغض أمیر المؤمنین ع   بن بکار و لم یکن موثوقا به في النقل و کان

  .و غیر مأمون فیما یدعیه علی بني ھاشم
ب النسب ذلك في کتابه فظن و إنما نشر الحدیث إثبات أبي محمد الحسن بن یحیی صاح

و الحدیث . کثیر من الناس أنه حق لروایة رجل علوي له و ھو إنما رواه عن الزبیر بن بکار
  .بنفسه مختلف فتارة یروي أن أمیر المؤمنین ع تولی العقد له علی ابنته

  .و تارة یروي أن العباس تولی ذلك عنه
  .عمر و تھدید لبني ھاشمو تارة یروي أنه لم یقع العقد إال بعد وعید من 

  .و تارة یروي أنه کان عن اختیار و إیثار
و بعضھم یقول إنه قتل قبل دخوله . ثم إن بعض الرواة یذکر أن عمر أولدھا ولدا أسماه زیدا

  .بھا
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  .و بعضھم یقول إن لزید بن عمر عقبا

  .و منھم من یقول إنه قتل و ال عقب له
  .و منھم من یقول إنه و أمه قتال

  .ھم من یقول إن أمه بقیت بعدهو من
  .و منھم من یقول إن عمر أمھر أم کلثوم أربعین ألف درھم

  .و منھم من یقول مھرھا أربعة آالف درھم
  .و منھم من یقول کان مھرھا خمسمائة درھم

   و بدو ھذا االختالف فیه یبطل الحدیث و ال یکون له تأثیر علی حال
  فصل تأویل الخبر

المتقدمین علی أمیر   له وجھان ال ینافیان مذھب الشیعة في ضاللثم إنه لو صح لکان 
أحدھما أن النکاح إنما ھو علی ظاھر اإلسالم الذي ھو الشھادتان و الصالة إلی . المؤمنین ع

  .الکعبة و اإلقرار بجملة الشریعة
ال و إن کان األفضل مناکحة من یعتقد اإلیمان و ترك مناکحة من ضم إلی ظاھر اإلسالم ضال

ال یخرجه عن اإلسالم إال أن الضرورة متی قادت إلی مناکحة الضال مع إظھاره کلمة اإلسالم 
  .زالت الکراھة من ذلك و ساغ ما لم یکن بمستحب مع االختیار

و أمیر المؤمنین ع کان محتاجا إلی التألیف و حقن الدماء و رأى أنه إن بلغ مبلغ عمر عما 
ذلك الفساد في الدین و الدنیا و أنه إن أجاب إلیه أعقب » ۸«رغب فیه من مناکحته ابنته أثر 

  .صالحا في األمرین فأجابه إلی ملتمسه لما ذکرناه
و الوجه اآلخر أن مناکحة الضال کجحد اإلمامة و ادعائھا لمن ال یستحقھا حرام إال أن یخاف 

مضادة لکلمة اإلنسان علی دینه و دمه فیجوز له ذلك کما یجوز له إظھار کلمة الکفر ال
اإلیمان و کما یحل له أکل المیتة و الدم و لحم الخنزیر عند الضرورات و إن کان ذلك 

  .محرما مع االختیار
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و أمیر المؤمنین ع کان مضطرا إلی مناکحة الرجل ألنه یھدده و یواعده فلم یأمنه أمیر 

رة تشرع إظھار المؤمنین ع علی نفسه و شیعته فأجابه إلی ذلك ضرورة کما قلنا إن الضرو
  .کلمة الکفر قال اهللا تعالی إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ

  فصل زواج بنات الرسول
و لیس ذلك بأعجب من قول لوط ع کما حکی اهللا تعالی عنه ھؤُالءِ بَناتِي ھُنَّ أَطْھَرُ لَکُمْ 

  .د أذن اهللا تعالی في ھالکھمفدعاھم إلی العقد علیھم لبناته و ھم کفار ضالل ق
و قد زوج رسول اهللا ص ابنتیه قبل البعثة کافرین کانا یعبدان األصنام أحدھما عتبة بن أبي 

  .لھب و اآلخر أبو العاص بن الربیع
فلما بعث ص فرق بینھما و بین ابنتیه فمات عتبة علی الکفر و أسلم أبو العاص بعد إبانة 

  .ألولاإلسالم فردھا علیه بالنکاح ا
و لم یکن ص في حال من األحوال موالیا ألھل الکفر و قد زوج من تبرأ من دینه و ھو معاد 

  .له في اهللا عز و جل
و ھاتان بنتان ھما اللتان تزوجھما عثمان بن عفان بعد ھالك عتبة و موت أبي العاص و إنما 

لنبي ص تبعه فیما زوجه النبي ص علی ظاھر اإلسالم ثم إنه تغیر بعد ذلك و لم یکن علی ا
  .یحدث في العاقبة ھذا علی قول بعض أصحابنا

  .و علی قول فریق آخر أنه زوجه علی الظاھر و کان باطنه مستورا عنه
و لیس بمنکر أن یستر اهللا عن نبیه نفاق کثیر من المنافقین و قد قال سبحانه وَ مِنْ أَھْلِ 

ھُمْ فال ینکر أن یکون فیه أھل مکة کذلك و النکاح علی الْمَدِینَةِ مَرَدُوا عَلَی النِّفاقِ ال تَعْلَمُ
  . الظاھر دون الباطن علی ما بیناه

  فصل للرسول خصوصیة
و یمکن أن یکون اهللا تعالی قد أباحه مناکحة من ظاھره اإلسالم و إن علم من باطنه النفاق و 

ي النکاح و خصه بذلك و رخصة له فیه کما خصه في أن یجمع بین أکثر من أربع حرائر ف
أباحه أن ینکح بغیر مھر و لم یحظر علیه المواصلة في الصیام و ال في الصالة بعد قیامه من 

  .النوم بغیر وضوء و أشباه ذلك مما خص به و حظر علی غیره من عامة الناس
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الذی اهلک  ليد سيف اهللا وال يسّمون بذلک أمرياملؤمننيولّقبوا خالد بن و

 .والبغاةبسيفه الكفار 
 .انا سيف اهللا علی أعدائه ورمحته علی أوليائه: وقال هو

واّنام اختص خالد بذلک ملا فعل بأهل الياممة غدرًا وقتل مالک ابن نويرة ظلًام ووطی 
 .إمرأته فی ليلته

 .حلّد عليهفأشار عمر الی ابی بكر باقامة ا
 .يا عمر اّن خالدًا سيف من سيوف اهللا: فقال

ما اقلت الغرباء وال اصلت اخلرضاء علی ذی هلجة أصدق : قال وأمجعوا اّن النبّي 
 .من أبی ذرّ 

 .وال يسّمی أبوذّر مع ذلک صّديقًا ويسّمون ابابكر صديقًا ومل يروو فيه مثل هذا
 .اّن معاوية كاتب الوحي: وقوهلم

اربعة عرش نفسًا يكتبون الوحي، أخّصهم عّيل بن أيب  ني يدي رسول اهللاوقد كان ب
 . طالب

 ؟فام يستحّق هذا النعت دونه
 :ويقول املعتزلة

العاقل ال يعدل عن املعلوم الی املجهول وال يرتک اليقني بأخذ املظنون ويناقضون 
، وهم اهل هذه اجرتموه اّن اهل اجلمل تابوا ممّا اقرتفوه واقلعوا عّام : أنفسهم ويقولون

                                                                                                                                  
فھذه األجوبة الثالثة عن تزویج النبي ع لعثمان و کل واحد منھا کاف بنفسه مستغن عما 

  .سواه
  . الموفق للصواب و اهللا
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اآلية، ويعتمدون فی ذلک علی أخبار )١(ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ   َو َنَزْعنا ما يف: اآلية
: وقال) ٢(َو ال َتْقُف ما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلمٌ : آحاد وحكايات شواّذ، وقال اهللا تعالی

إِالَّ َمْن َشِهَد بِاْحلَقِّ َو ُهْم َيْعَلُمون )٣.( 
 . أقيلوين بيعتكم فيطلق علی نفسه باّن االستخالف كان بينهم: ابی بكرقول 

 .يا خليفة رسول اهللا: ومع ذلک يقولون
 :خليفته وقد استخلفه فی مقامات عّدة منها وال يسّمون علّياً 

أنت منّي بمنزلة هارون : فی توّجهه الی تبوک، وقال ما أمجعوا عليه اّنه خّلفه
 .من موسی

 .ف ظاهر فعًال وقوالً وهذا استخال
ويكون ابوبكر خليفة علی أمور مل  خليفة رسول اهللا فكيف ال يكون عيلّ 

     ).٤(يؤدها

وجدنا مجيع من خالفنا فی املرياث علی : فی كتاب العّباسية قال )٥(اجلاحظ
وأصّح اختالفهم فی الديانات يرد من أحاديث خمالفيه وخصومه ما هو اقرب اسنادًا 

نسخوا الكتاب  ن اّتصاالً حّتی اذا صاروا الی القول فی مرياث النبّي حاالً وأحس

                                                        
 .۴۳: ؛ االعراف۴۷: الحجر)  ١
  .۳۶: اإلسراء)  ٢
  .۸۶: الزخرف)  ٣
  .یردھا، خ ل)  ٤
  .۳۰۳-۳۰۰رسائل الجاحظ ط مصر، صص )  ٥



  
  
  
  
  
  

  ٦٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
وكّذبوا ناقليه وذلک ان كلب انسان وخصوا خرب العام بام ال يدانی بعض ما رووه 
 ).١(منهم اّنام جيری الی هواه ويصّدق ما يوافق رضاه

                                                        
  :نقل ھذا الکالم فی تلخیص الشافی مع اضافات والیک نص المطلب)  ١
. اب و الجواب عنهاذا اخطأ ابو بکر في دفع حق فاطمة، فلما ذا سکت عنه األصح: ان قیل[

  )]العثمانیة(المناقضة لما في ) العباسیة(و نقل کالم الجاحظ فی 
اذا کان أبو بکر قد حکم بخطإ في دفع فاطمة علیھا السالم عن المیراث، و احتج : فان قیل

و في رضاھم و . بخبر ال حجة فیه، فما بال األمة أقرته علی ھذا الحکم، و لم تنکر علیه
  .ی صوابهامساکھم دلیل عل

أن ترك النکیر ال یکون دلیل الرضا إال في الموضع الذي ال یکون له وجه سوى : قد بینا: قلنا
 -ما یدل علی أن النکیر کان واقعا من فاطمة علیھا السالم بما ذکرناه: علی أنا قد بینا. الرضا

  .ما کفی -ا لیالمن خطبتھا و ھجرانھا له إلی أن ماتت في وصایتھا بأن ال یصلیا علیھا، و دفنھ
عن ھذا السؤال جوابا جید المعنی و ) العباسیة(و قد أجاب عمرو بن بحر الجاحظ في کتابه 

و قد «: قال. و غیرھا) العثمانیة(اللفظ، نحن نذکره علی وجھه، لیقابل بینه و بین کالمه في 
براءة في منع المیراث و  -یعني أبا بکر و عمر -زعم أناس أن الدلیل علی صدق خبرھما

  .ترك أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله النکیر علیھما: ساحتھما
لئن کان ترك النکیر دلیال علی صدقھما، إن ترکھم النکیر علی المتظلمین : فیقال لھم: ثم قال

. منھما و المحتجین علیھما و المطالبین لھما دلیل علی صدق دعواھم، او استحسان مقالتھم
طالت المناحاة و کثرت المراجعة و المالحاة و ظھرت الحسیکة و اشتدت و ال سیما و قد 

و لقد . من فاطمة علیھا السالم أنھا أوصت ألّا یصلي علیھا أبو بکر  الموجدة و بلغ ذلك
  من یرثك اذا مت یا أبا بکر؟: -حین أتته طالبة بحقھا و محتجة لرھطھا -کانت قالت له

ا ال نرث النبي صلّی اللّه علیه و آله؟ فلما منعھا میراثھا و قالت فما بالن. أھلی و ولدي: قال
بخسھا حقھا، و اعتل علیھا، و جنح في أمرھا، و عاینت الھضم و أیست من النزوع و 

و اللّه الدعون اللّه : و اللّه ألدعون اللّه علیك، قال: وجدت مس الضعف و قلة الناصر، قالت
فان یکن ترك النکیر منھم علی . و اللّه ال أھجرك أبدا: لقا. و اللّه ال أکلمك أبدا: قالت. لك
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أبي بکر دلیال علی صواب منعھا، إن في ترك النکیر علی فاطمة علیھا السالم دلیال علی 

تعریفھا ما جھلت، و تذکیرھا ما نسیت، : و ادنی ما کان یجب علیھم في ذلك. صواب طلبھا
. أن تقول ھجرا او تجور عادال و تقطع واصالو صرفھا عن الخطأ، و رفع قدرھا عن البذاء و 

و . فاذا لم تجدھم انکروا علی الخصمین جمیعا، فقد تکافأت األمور و استوت األسباب
  .الرجوع إلی أصل حکم اللّه في المواریث أولی بنا و بکم و أوجب علینا و علیکم

ازدادت فاطمة علیھا  فکیف یظن بأبي بکر ظلمھا و التعدي علیھا و کلما: فان قالوا: ثم قال
و اللّه ال : فیقول» و اللّه ال أکلمك أبدا«: السالم علیه غلظة ازداد لھا لینا ورقة، حیث تقول

ثم یتحمل منھا . و اللّه ألدعون اللّه لك: و اللّه ألدعون اللّه علیك فیقول: أھجرك أبدا ثم تقول
رة قریش و الصحابة، مع حاجة ھذا القول الغلیظ و الکالم الشدید في دار الخالفة، و بحض

 -ثم لم یمنعه ذلك أن قال. الخالفة إلی البھاء و التنزیه و ما یجب لھا من الرفعة و الھیبة
ما أحد : -معتذرا أو متقربا کالم المعظم لحقھا المکبر لمقامھا الصائن لوجھھا المتحنن علیھا

اللّه صلّی اللّه علیه و آله أعز علي منك فقرا، و ال أحب إلي منك غنی، و لکن سمعت رسول 
ذلك بدلیل علی   لیس: قیل لھم. »إنا معاشر األنبیاء ال نورث ما ترکناه فھو صدقة«: یقول

اذا کان أریبا  -البراءة من الظلم و السالمة من الجور، و قد یبلغ من مکر الظالم و دھاء الماکر
  .حدب الوامق ومقة المحق أن یظھر کالم المظلوم و ذلة المنتصف، و -و للخصومة معتادا

لیس ترك النکیر حجة الرضا بدلیل ترك النکیر علی عمر فی حدیث تحریم المتعتین، و في [
 - و شکه في الستة اھل الشورى» األئمة من قریش«تناقضه البین بین شھادته بأن النبي جعل 

  ] حینما تمنی حضور سالم -و کلھم من قریش
: و قد زعمتم أن عمر قال علی منبره -ة و داللة واضحةو کیف جعلتم ترك النکیر حجة قاطع

متعة النساء، و متعة الحج، أنا أنھی : متعتان کانتا علی عھد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله«
فما وجدتم أحدا أنکر قوله، و ال استشنع علیه مخرج نھیه، و ال » عنھما و أعاقب علیھما

  .استفھمه خطأه في معناه، و ال تعجّب منه و ال
  :و قد شھد عمر یوم السقیفة و بعد ذلك - فکیف تقضون بترك النکیر



  
  
  
  
  
  

  ٦٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
لو کان سالم حیا «: -في شکاته -ثم قال» األئمة من قریش«: أن النبي صلّی اللّه علیه و آله قال

حین أظھر الشك في استحقاق کل واحد من الستة الذین جعلھم » ما تخالجني فیه شك
ثم لم ینکر ذلك من . من األنصار، و ھي أعتقته و حازت میراثهو سالم عبد المرأة . شورى

و إنما یکون ترك النکیر علی من ال . قوله منکر، و ال قابل انسان بین قولیه و ال تعجّب منه
فأما ترك النکیر علی من یملك . رغبة عنده و ال رھبة دلیال علی صدق قوله و صواب عمله

القتل و االستحیاء، و الحبس و االطالق، فلیس بحجة الضعة و الرفعة و األمر و النھي و 
  .تشفي و ال داللة تغني

  
إمساك الصحابة عن : بل الدلیل علی صدق قولھما و صواب عملھما: و قال آخرون: قال

و ھم الذین وثبوا علی عثمان في أیسر من جحد التنزیل ورد  -خلعھما و الخروج علیھما
و . ما کان سبیل األمة فیھا إال کسبیلھا فیه -ا یصفونکما یقولون و م -النصوص و لو کانا

  .عثمان کان أعز نفرا، و أشرف رھطا، و اکثر عددا، و اکبر ثروة و أقوى عدة
بعد قرارھما بحکم المیراث و ما  -انما لم یجحدا التنزیل و لم ینکر النصوص، و لکنھما: قلنا

لم یکن محاال کونه و ال مجتمعا في  ادعیا روایة و تحدثا بحدیث -علیه الظاھر من الشریعة
و لعل بعضھم کان یرى . حجج العقول مجیئه و شھد لھما علیه من علته مثل علتھما فیه

تصدیق الرجل اذا کان عدال في رھطه، مأمونا في ظاھره، و لم یکن قبل ذلك عرفه بفجرة، و 
د، و ألنه لم ال جرب علیه غدرة فیکون تصدیقه له علی جھة حسن الظن و تعدیل الشاھ

یکن کثیر منھم یعرف حقائق الحجج، و الذي یقطع بشھادته علی الغیب، و کان ذلك شبھة 
علی اکثرھم، فلذلك قل النکیر، و تواکل الناس، و اشتبه األمر، فصار ال یتخلص إلی معرفة 

 في) عثمان(حق ذلك من باطله إلّا العالم المتقدم أو المؤید المسترشد، و ألنه لم یکن ل 
صدور العوام و في قلوب السفلة و الطغام ما کان لھما من الھیبة و المحبة، و ألنھما کانا أقل 

ء، و أقل تفکھا بمال اللّه منه و من شأن الناس احتمال السلطان ما وفر علیھم  استئثارا بالفي
لعترة أموالھم، و لم یستأثر بخراجھم، و لم یعطل ثغورھم، و ألن الذي صنع أبو بکر من منع ا

و الن عثمان أیضا . حقھا و العمومة میراثھا قد کان موافقا لجلة قریش و کبراء العرب
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 : ومن العجب
قام ورجاله خيّطان  ّن النبّي ا: اّن ابابكر تقّدم فی الّصالة بقول عائشة ثم رووا عنها

 .األرض وهو مّتكئ علی رجلني أحدمها الفضل بن عّباس، فاّخرا ابابكر من املحراب
 ).١(فيجعلون تقديمه والية وال جيعلون تأخريه عزالً 

                                                                                                                                  
و لقد وثب ناس علی . مضعوفا في نفسه، مستخفا بقدره، ال یمنع ضیما، و ال یقمع عدوا

عثمان بالشتم و القذع و التشنیع و النکیر ألمور لو أتی عمر أضعافھا و بلغ أقصاھا، لما 
ی اغتیابه، فضال عن مباداته و االغراء به و مواجھته، کما اغلظ عیینة بن حصین اجترءوا عل
رھبنی : عمر کان خیرا لي منك: قال عیینة. أما أنه لو کان عمر لقمعك و منعك: له، فقال له

  .فاتقاني و اعطانی فاغناني
شبیه و القدر علی اختالفھم في الت -و العجب أنا وجدنا جمیع من خالفنا في المیراث: ثم قال

یرد کل صنف منھم من أحادیث مخالفیه و خصومه ما ھو أقرب إسنادا و أصح  -و الوعید
رجاال و أحسن اتصاال، حتی اذ صاروا إلی القول في میراث النبي صلّی اللّه علیه و آله 

ان : و ذلك. نسخوا الکتاب و خصوا الخبر العام بما ال یداني بعض ما ردوه و اکذبوا قائلیه
  .انتھی کالم الجاحظ» انسان منھم إنما یجري إلی ھواه و یصدق ما وافق رضاه کل

عیادة الشیخین للزھراء و إبائھا عن الحدیث معھما؛ بحار  ۸۹ص  ۴ الشافي في اإلمامة ج
لیس ترك النکیر  ۱۵۵ص  ۳ و أما القسم الثالث؛ تلخیص الشافي ج ۳۸۰ص  ۲۹ األنوار ج

لی عمر فی حدیث تحریم المتعتین، و في تناقضه البین بین حجة الرضا بدلیل ترك النکیر ع
و کلھم من  -و شکه في الستة اھل الشورى » األئمة من قریش«شھادته بأن النبي جعل

 ۲۶۷ص  ۱۶ حینما تمنی حضور سالم؛ شرح نھج البالغة البن أبی الحدید ج -قریش 
األنوار في إمامة األئمة  الفصل الثاني في النظر في أن النبي ص ھل یورث أم ال؛ عبقات

 .اساس اعتقادات اھل سنت را قلع کرده» رساله عباسیه«جاحظ در ۱۲۷ص  ۵ األطھار ج
فراجع فی ذلک الی ما سأله بعض االصحاب عن االمام فی حین اشتغاله بمطالعة کتب )  ١

المخالفین لحرصه علی المطالعة وخطر بباله بعض االسئلة وساله عن المعصوم فاجابه 



  
  
  
  
  
  

  ٦٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .ال يدخل اجلنة متبّغض الحد من الصحابة: وقوهلم

منها اجللود وترتعّد ّر وليس بمسلم من روی قبيحًا منهم وهلم فی االنبياء اقوال تقشع
 .هلا القلوب

ور فينسبون آدم وحواء الی الرشک وابراهيم الی اإلفک ويوسف الی ارتكاب املحظ
 .واجللوس مع زليخا جملس الفجور

وموسی اّنه قتل نفسًا ظلًام وداود اّنه عشق بإمرأة أوريا ومحله عشقه علی اّنه قتل 
عشق زوجة زيد  دنا رسول اهللازوجها وتزّوجها ويونس ان غضب علی اهللا وسيّ 

 .بن حارثة
فكيف يكون القادح فی األفاضل املصطفني سنّيًا صديقًا ومن قدح فی قوم غري 

 معصومني  رافضّيًا زنديقًا؟
ناُهْم َعىل: أمل يسمعوا قوله تعالی  ).١( ِعْلٍم َعَىل اْلعاملَني  َو َلَقِد اْخَرتْ

                                                                                                                                  
لمستفاد من الجواب کذب االمامة البی بکر فی الصالة من راس وقال بعض الناس ال یبعد وا

امامة آمیرالمؤمنین بالناس بامر من النبيِّ ولذلک ولحقدھم دسوا ھذا الحدیث للمقابلة المر 
الخلفاء بان کل ما ورد من الروایات فی شان علی واھل بیته یجب علی المنیوکین من 

یث بمضمونه فی شان الثالثة وھذا المطلب من البینات فی التاریخ وعلی رواتھم صناعة حد
ھذا ال یبعد امامة االمیر بالناس وروایتھم بذلک وجعلھم ابن قحافة بدل امیرالمؤمنین وقال 

ولعله ال یبعد االقتداء من الرسول بامیرالمؤمنین حتی تعلم الناس : االستاد فی ضمن کالمه
  .امامته بعد الرسول

  .۳۲: الدخان ) ١
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دٌ   :وقال ألصحاب نبّيه ُسُل َأ َفإِْن ماَت  َو ما ُحمَمَّ إِالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ
َعِقَبْيِه َفَلْن َيُرضَّ اهللاََّ َشْيئًا َو َسَيْجِزي اهللاَُّ   َأْعقابُِكْم َو َمْن َينَْقلِْب َعىل  َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعىل

اكِرينَ   ).١(الشَّ
اصحاب العقبة : ومنهم. ما يفارقنياّن من اصحابی من ال يرانی بعد : وقوله

وَن : ونزل فيهم. ومنهم من نكثوا عهده َو َلَقْد كاُنوا عاَهُدوا اهللاََّ ِمْن َقْبُل ال ُيَولُّ
) ٣(إِْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكمْ : فمنهم الذين اهنزموا يوم حنني، قوله) ٢(اْألَْدبارَ 

 .وأشباه ذلک
 .وعثامن وهيونون األمر فی قتل عّيل واحلسني لقتل عمر اّهنم حيزنون: والعجب

 .يؤمكم أقرائكم: )٤(وقال النبّي 
 .دفان كانوا سواء فی القرائة، فافقهكم، وصاحب املسجد أولی باملسجد: وفی اخلرب

كان افقه واقراء من مجيع األمة واّنه سّد أبواب الصحابة  وقد صّح اّن أمرياملؤمنني
 .مفتوحاً  لعبای وترک باب أمرياملؤمننيكّلها حّتی سّد باب عّمه ا

 غريه؟ فكيف يتقّدم عليه
قد وّلی عمرو بن عاص واسامة بن زيد علی ابی بكر  اّن رسول اهللا )٥(قوم راو

 .وعمر ثم يولونه علی أمرياملؤمنني عيل والعباس

                                                        
  .۱۴۴: آل عمران)  ١
  .۱۵: االحزاب)  ٢
  .۲۵: التوبة)  ٣
  .للنبي، خ ل)  ٤
  .کذا)  ٥



  
  
  
  
  
  

  ٦٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
نفذ وال توقد اعرتفوا باّن االّمة ليس هلا ان متضی حكًام وال ان يقيم علی احد حّدًا 

جيشًا ويزعمون اّن هلا اّن هلا آن جيعل هذه االمور ألحدها وترّد اليه ما مل ترّد 
 .ومتّلكه من الرشيعة أشياء ال يملكها من غري أن يأذن يف ذلک مالكها)١(اليها

 .وهذا من أظرف االمور وأعجبها
اختيارهم  الذين ال يغلطون فیإختيار األّمة الی العلامء وأن اجلامعة ختتارهم : وقالوا

 ).٢(وال خيطئون
ابی بكر واّن عثامن ) ٤(واّن عمر اختار) ٣(ويعلمون مع هذا اّن ابابكر اختار

 .التی ذكروها الرشوط )٦(عبدالّرمحن عوف مع عدم) ٥(اختار
اجتامعهم علی امامة ابی بكر مع علمهم بقّلة عدد العاقد هلا  )٧(ومن عجيب دعواهم

 .هلا وخمالفة االنصار) ٨(يفةوانكار بنی حنوتأخري بنی هاشم 
ثم ينكرون ان يكون االمجاع حصل علی حصار عثامن فی خلعه وتكفريه وقتله وأهل 
املدينة ومن كان هبا كّلهم حماربني أو خاذلني وال حيفظ فی االنكار عليهم قول القائل 

                                                        
  .ترد الیھا لم ترد الیھا، خ ل, ترد الیھا ما لم ترد الیھا، خ ل)  ١
  .یخطوئن، خ ل؛ یخطوعن، خ ل)  ٢
  .کذا فی المخطوطات والظاھر صحة ما اثبتناه)  ٣
  .ھر صحة ما اثبتناهکذا فی المخطوطات والظا)  ٤
  .کذا فی المخطوطات والظاھر صحة ما اثبتناه)  ٥
عبدالرخمن عوف مع عدم، ھذه الجملة لیست فی بعض النسخ واثبتناه من بعض آخر )  ٦

  .الستقامة المتن مع وجوده فی البین
  .دعوائھم، خ ل)  ٧
  .کذا)  ٨



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٦٧ 

ّيام مل ومنعهم ان يصّلوا عليه وأن يدفن فی مقابر املسلمني وبقی مكانه مرمّيًا ثالثة أ
 .يستعظم ذلک مستعظم

 .ومن تأّمل هذه احلال علم اّهنا أحّق وأولی باالمجاع
اليه جيشًا فلم حيسن تدبريه ورجع منهزمًا، فجعلوه امام  وقصدوا الی من رّد النبّي 

 .قدوة االسالم) ١(االنام ويردون اليه تدبري اجليوش العظام ويصّريونه
 .جواز جهله ببعضها االمام قدوة فی الرشيعة مع: وقالوا

أن يكون قدوة فيها مع جهله بكّلها (اذا مل يعلمه  وال جييزون ان يرجع اليه فی الكّل 
يرجع فی البعض الذی ال يعلمه الی األّمة وأّی فرق الريعيته فی بعض ما : ويقولون
 .وبني حاجته اليهم فی الكّل بام ال يعلمه) ٢) (ال يعلمه

 .حمتاجًا الی من هو حمتاج اليه ومقتديًا برعيته ان يكون االمام: بل من العجب
ومن العجب امتناعهم ممن علموه فاسقًا وجتويزهم امامة من جيوز أن يكون بباطنه 

 .كافراً 
من تقديم من عليه  فان كان الفسق مانعًا من تقديم الفاسق ليكون جتويز الكفر مانعاً 

 .الّن الكفر يشتمل علی الفسق وغريه
ويعّدون معصيته حسنة وحزنه مّرسة  بآية الغار رهم ألبی بكرومن عجيب إفتخا

 .وجتعلونه يوم عيد

                                                        
  .یصرونه، خ ل)  ١
فی بعض النسخ ھذه الجملة ضرب علیه بالشطب  ان یرجع الیه فی الکلّ اذا لم یعلمه،)  ٢

  .جعل مکانھا ما جعلناه بین الھاللین



  
  
  
  
  
  

  ٦٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
وكان األليق أن حيزنوا كام حزن ويغتّموا مما جنی وأثم بل يبكون لبكائه ان كانوا من 

 .شيعته واهل وفائه
وحزن ابی بكر وبكاه  علی الفراش ليس له فخر ان مبيت أمري املؤمنني: والطرفة

 .فخر
 : يلّ وقال ع

  وقيت بنفيس خري من وطأ احلىص

 

ـــاحلجر ـــق وب ـــت العتي ـــاف بالبي ـــن ط   وم

 

  خيـــــاف رســـــول اهللا أن يمكـــــروا بـــــه

 

ـــــر ـــــن املك ـــــالل م ـــــاه رّيب ذو اجل   فوق

 

ــــــام  ــــــّت أراعــــــيهم ف ــــــوننييوب   ثبت

 

ــد ــ وق ــربت نف ــىل القتــل واألرسـص   يس ع

 

 
 :وقال ابوبكر وروی ابن اسحاق فی السرية

ـــــ ـــــال حمّم ـــــار ق ـــــت الغ ـــــام وجل   دفل

 

  أمنــــت فثــــق مــــن كــــل ممــــس ومــــدلج

 

  بربـــــــــك إن اهللا ثالثـــــــــا الـــــــــذي

 

ــــرج ــــوى ومف ــــل مث ــــن ك ــــه م ــــوا ب   ثق

 

ـــــة ـــــك فتن ـــــاحلزن ال ش ـــــزنن ف   وال حت

 

  وإثــــــم عــــــىل ذي املــــــنهج املتحــــــرج
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٦٩ 

: قال اهللا تعالی. كفرالفاقّر الرجل اّن حزنه فی تلک احلال فتنة وإثم، والفتنة واإلثم 
 َْقْتلاْلِفْتنَُة َأْكَربُ ِمَن ال )١.( 

وتكذهبم جوارحهم يقولون بافواههم ما ليس فی  ويّدعون حمّبة أهل البيت
 .قلوهبم واذا ذكرت مناقبهم ال تسكن قلوهبم واذا نرشت فضائلهم ال يثبت عقوهلم

 ومل صار املتبع هلم رافضّيًا واملناصب هلم بالعداوة سنّيًا؟
هذا : يبغضون ويقولون دالّلهم ألعن ظاملي آل حممّ : واذا سمعوا من يقول

ورفض وترشير وبغض وفتن حمض، واملسلم ال يكون لّعانًا، والتسبيح  )٢(تعريض
 .أفضل من اللعن

تعريضًا ورفضًا  يلعنون الشيعة لعنًا رصحيًا صار لعن ظاملي أهل البيت) ٣(و
 .ومقتًا وبغضًا ولعن الشيعة حقًا وفرضاً 

خالل حديثهم وما تواتر من اذا وردت فی ومل صارت فضائل اهل البيت
 روايات شيوخهم، تسمع وتثبت؛ واذا انتزعت ومّيزت، تدفع؟
 .وفتاوی الشيعة اذا مجعت بفتاوهيم صّحت واذا افرتقت بطلت

 بن فاطمةاّهنم اذا ذكروا احلسن بن عّيل  ومن ظاهر بغضهم ألهل البيت
 عيلّ  حسن بن: حذفوا من اسمه االلف والالم وقالوا بنت رسول اهللا

 .ويقولون الوالده اوالد حسن استصغارًا له واستحقارًا لذكره

                                                        
  .۲۱۷: البقرة)  ١
  .تعرّض، خ ل)  ٢
  .مع ھذا: فی بعض النسخ اضافة)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ٧٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ويقولون مع ذلک احلسن البرصی، فيثبتون فی اسمه االلف الالم واجالالً له وتفخيًام 

 .عن مواالة أهل البيت) ١(لذكره وذلک الّنه كان متحازاً 
سمه ودّونوا والطواف برأسه وايطاء اخليل ج من الشهرة بقتل احلسني وكان هلم

 .الّدواوين لقاتله وجعلوا الوالدهم سمة يعرفون هبا واوقافًا تصل اليهم حتی اليوم
 : فيقولون

 .بعد قتله تقربًا ان قاتله بنو خداش أوالد من خدش وجه احلسني
 .من صاح بقتله) ٢(وأوالد الصّياح

 ).٣(وبنو اجلرور من جّره فی املعركة
 .اويلهوبنو الرساويل اوالد من سلب رس

 .جسده )٤(وبنو الرسج اوالد الذی كان يرسح خيله لدوس
به علی ابواب الدور ) ٥(ووصل بعض هذه اخليل الی مرص قطع من حوافرها وسمر

 .للتربكبها
 .وجرت بذلک السنة الی يومنا هذه الغاية

 .وبنو السنان اوالد الذی محل الرمح وعلی سنانه رأس احلسني
 .لح رأسهوبنو امللحي اوالد الذی م

                                                        
  .متحاذاً، خ ل)  ١
  .بنو الصیاح، خ ل)  ٢
  .الحرکة، خ ل)  ٣
  .تدوس، خ ل)  ٤
  .سمی، خ ل)  ٥
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٧١ 

 :وقيه يقول
  ويكــــــّربون بــــــأن قتلــــــت وإّنــــــام

 

ــــــيال ــــــري والتهل ــــــک التكب ــــــوا ب   قتل

  

 
 .رأسه وهو الذی محل الطشت الذی وضع فيه وبنو الطشتي

 .وهم بدمشق من بنی امللحي معروفون
 .وبنو القضيب وهو الذی احرض القضيب الی بني يدی يزيد لعنه اهللا لنقر ثناياه

 .رک الدرج اخليزرانی عند رأسهوبنو الدرجّي وهو الذی ت
من مسامر فی باب جريون من دمشق فبقی املسامر وبنو املعّلق هو الذی عّلق ردسه 

 .ةالی يومنا هذا حتی قلعه حمّمد بن زنكی فی سنة ستة وسّتني ومخس مأ
 .اّول خارجّي خرج فی االسالم احلسني بن عيلّ : وقال ابن قتيبة فی كتابه
واملسارعة الی البذل  علی الّرب والّصدقة) ١(م ويواظبونوهذا اليوم يوم عيده

والتوّرک فی املجالس املستحسنة املظاهره بطيب  والصلة والتربک برشاء ملح سنة

                                                        
ج امھاتھم واالخت والزوجة منھم حتی ال یدخل فیه ما وجب لھم ان یواظبوا علی فرو)  ١

ال یجوز دخوله فیه وصار سبباً لخروج مأبون منکوح یتقول بامثال ھذه االقاویل وانت تقول 
کان : اول من خرج من االسالم ھو ابن رسول اهللا فھل تدری سبب قولک ھذه؟ وانا اقول لک

باول من دخل فی امّک یابن الزانیة،  السبب لذلک علمک باول من خرج فی االسالم وجھلک
فیجب علیک احصاء الداخلین بامک وتشخیص من کان نطفتک الخبیثة منه حتی ال تذھب 

  .الی ھذا الرأی، ایھا المأبون الواسع



  
  
  
  
  
  

  ٧٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
والفضائل العظام ) ١(االبدان واملجاهرة بمصافحة االخوان انه خمصوص باملناقب

 ).٢(اجلسام
علون علی العصاء ويطوفون وفی مدينة قرطبة يأخذون ليلة عاشوراء رأس بقرة وجي

ويلعبون ) ٣(هبا فی الشوارع واالزّقة  واالسواق وجيمع حوله صبيان ويدفعون
 .القطائف: يا سّتی املرّوسة اطعمينا املطنفسة، يعنون: ويقولون

 فصل فيام جاء فيهم أمجعني

ا َأْم زاَغْت َعنُْهُم اْألَ   :فی قوله تعالی الباقر َْذناُهْم ِسْخِري� اذا : قال) ٤(ْبصارُ َأختَّ
الی النار الذين احتقروا امر عّيل بن أبی  امر اهللا تعالی اعداء امرياملؤمنني

قاُلوا ما َلنا ال امرنا أوليائه الی اجلنة كابی ذّر وسلامن وعّامر واشباهه  طالب
ُهْم ِمَن اْألَْرشارِ   َنرى  ).٥(ِرجاالً ُكنَّا َنُعدُّ

 .هلالک امتي علی يدی غلمة من قريش: قال النبّي  البخاری عن ابی هريرة قال
انكم سرتون بعدی اثره فاصربوا : لالنصار قال النبّي : البخاری عن انس قال

 .حتی تلقوا اهللا ورسوله علی احلوض

                                                        
  .اضفناھا من بعض النسخ)  ١
  .الحسام، خ ل)  ٢
 .یدفنون، خ ل)  ٣
  .۶۳: ص)  ٤
  .۶۲: ص)  ٥
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٧٣ 

اهيا الناس انه سيكون بعدی : خطب فقال ان النبی: اخلصال فی آداب امللوک
 من بعدی تزعم اهلها عنّی معاذ اهللا ان اقوام يكذبون فيقبل ذلک منهم وامور تأيت

اقول علی اهللا االّ حّقًا فام امرتكم االّ بام امرنی رّبی وال وعدتكم االّ اليه وسيعلم 
 ).١(الذين ظلموا اّی منقلب ينقلبون

 .وسيعلم الّذين ظلموا آل حمّمد أّي منقلب ينقلبون: وفی قرائة ابن مسعود
 .ک يا رسول اهللا ومن هؤالء؟ عّرفناهم لنحذرهمومتی ذل: فقال عبادة بن الّصامت

اخلالفة، وسيظهرون لكم اذا بلغت : اقوام قد استعّدوا هلا من يومهم هذا، يعنی: فقال
 .النفس من ههنا وأومئ بيده الی حلقه

 فاذا كان كذلک فالی من يا رسول اهللا؟: فقال عبادة
ن عرتتی فاهنم يصدونكم اذا كان كذلک فعليک بالسمع والطاعة للسابقني م: فقال

البدع ويقمعون ) ٣(رّيب وسنّتي ويميتون) ٢(وحييون عن الغّي  ويدعونكم الی احلّق 
باحلّق اهلها ويزولون مع احلقب حيث زال ولئن خييل الی اّنكم تفعلون ولكن حمتّج 

 ).٤(عليكم اذا انا اعلمتكم ذلک
                                                        

  ).۲۲۷: الشعراء(وَ سَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ :اشار الی ما فی المصحف فی)  ١
 .یحبّون، خ ل)  ٢
  .یعیبون، خ ل)  ٣
قال حدثني علي بن محمد بن علي بن عمر الزھري معنعنا عن عبد اهللا بن عباس رضي )  ٤

ه و بالئه عندنا أھل البیت فینا خطیبا فقال الحمد هللا علی آالئ  قام رسول اهللا ص: اهللا عنه قال
و أستعین اهللا علی نکبات الدنیا و موبقات اآلخرة و أشھد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك 

محمدا عبده و رسوله أرسلني برسالته إلی جمیع خلقه لیھلك من ھلك عن ]  أن[له و أني 
و اآلخرین أعطاني بینة و یحیی من حي عن بینة و اصطفاني علی جمیع العالمین من األولین 



  
  
  
  
  
  

  ٧٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
مفاتیح خزائنه کلھا و استودعني سره و أمرني بأمره فکان القائم و أنا الخاتم و ال حول و ال 
قوة إال باهللا العلي العظیم و اتقوا اهللا حق تقاته و ال تموتن إال و أنتم مسلمون و اعلموا أن 

الناس إنه سیکون بعدي قوم  أیھا* ء علیم بکل شي]  أنه[ء محیط و أن اهللا  بکل شي]  أنه[اهللا 
ذلك و أمور تأتي من بعدي یزعم أھلھا أنھا عني و ]  فیقبلوا منھم[یکذبون علي فال تقبلوا 

معاذ اهللا أن أقول علی اهللا إال حقا فما أمرتکم إال بما أمرني به و ال دعوتکم إال إلیه و سیعلم 
صامت فقال متی ذلك یا رسول اهللا الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون قال فقام إلیه عبادة بن ال

لنحذرھم فقال أقوام قد استعدوا للخالفة من یومھم ھذا و ]  ھم[و من ھؤالء عرفنا 
سیظھرون لکم إذا بلغت النفس مني ھاھنا و أومأ بیده إلی حلقه فقال له عبادة بن الصامت 

لسمع و الطاعة کان ذلك فعلیکم با] فإذا[فإذا کان کذلك فإلی من یا رسول اهللا قال إذا 
للسابقین من عترتي فإنھم یصدونکم عن الغي و یھدونکم إلی الرشد و یدعونکم إلی الحق 

]  یقیمون[البدع و یقمعون ]  یموتون[و سنتي و حدیثي و یمیتون ]  کتابي[فیحیون کتاب ربي 
أنکم تعلمون و لکني ]  لي[بالحق أھلھا و یزولون مع الحق حیث ما زال فلن یخیل إلی 

ذلك فقد أعلمتکم أیھا الناس إن اهللا تبارك و ]  أعلمکم[أعلمتکم ] أنا[جتمع علیکم إذا م
فکنا ] موالینا ضوء[تعالی خلقني و أھل بیتي من طینة لم یخلق أحدا غیرنا و من ضوى إلینا 

بنورنا کل ظلمة و أحیا بنا کل طینة طیبة و ] نورا[أول من ابتدأ من خلقه فلما خلقنا فتق 
نا کل طینة خبیثة ثم قال ھؤالء خیار خلقي و حملة عرشي و خزان علمي و سادة أھل أمات ب

المھتدى بھم من جاءني بطاعتھم ]  المھتدین[المھتدون ] البراء[السماء و األرض ھؤالء البررة 
کرامتي و من جاءني بعداوتھم و البراءة منھم ]  و أولجته أبحته[و والیتھم أولجته جنتي 

ثم قال نحن أھل اإلیمان باهللا   و ضاعفت علیه عذابي و ذلك جزاء الظالمینأولجته ناري 
و بنا سداد األعمال الصالحة و نحن وصیة اهللا في األولین و ] حقا[مالکه و تمامه حقا 

اهللا [قسم بنا حیث یقول ]  لذي[اآلخرین و إن منا الرقیب علی خلق اهللا و نحن قسم اهللا ا 
تسائلون به و األرحام إن اهللا کان علیکم رقیبا أیھا الناس إنا أھل البیت  اتقوا اهللا الذي]  تعالی

أو کاھنین أو ]  کاذبین[عصمنا اهللا من أن نکون مفتونین أو فاتنین أو مفتنین أو کذابین ]  بیت[
أو زاجرین أو مبتدعین أو مرتابین أو ]  خائبین[أو خائنین ]  عائفین[ساحرین أو عائقین 
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٧٥ 

 .بعد ان يفارقنیاّن من اصحابی من ال يرانی بعد ان افارقه أو : النبّي 
 .ان من اصحابی من ال يرانی بعد خروجی من الدنيا: وفی حديث

نيف وثامنون  مكن وسم بالنفاق علی عهد رسول اهللا: فقال أصحاب التواريخ
 .رجالً 

ْمحَُة َو ظاِهُرُه ِمْن ِقَبلِِه : روی فی قوله َب َبْينَُهْم بُِسوٍر َلُه باٌب باطِنُُه فيِه الرَّ َفُرضِ
 .)١( ذاباْلعَ 

يصري أئمة فيصري أئمة اهلدی وشيعتهم فی باطن السور الذی فيه الرمحة والنور و
 .الضالل فی ظاهر الّسور

فينادون امل نكن معكم فی الدنيا ونبّينا ونبّيكم واحد وصالتنا وصالتكم واحد 
 وصومنا وحّجنا واحد؟

                                                                                                                                  
ء من ھذه الخصال فلیس منا  منافقین فمن کان فیه شي] أو[عن الخلق ]  صادین[صادفین 

ء و نحن منه براء و من برئ اهللا منه أدخله جھنم و بئس  و ال أنا منه و اهللا منه بري]  مني[
طھرنا اهللا من کل نجس فنحن الصادقون إذا نطقوا و العالمون ]  البیت[المھاد و إنا أھل بیت 

] بعدنا[ون لما استودعوا جمع اهللا لنا عشر خصال لم یجتمعن ألحد قبلنا إذا سئلوا و الحافظ
و الشجاعة و الصدق ] الفتوة[و ال تکون ألحد غیرنا العلم و الحلم و الحکم و اللب و النبوة 

و الطھارة و العفاف فنحن کلمة التقوى و سبیل الھدى و المثل األعلی و الحجة ] و الصبر[
ی و الحق الذي أمر اهللا في المودة فما ذا بعد الحق إال الضالل فأنی العظمی و العروة الوثق

  .تصرفون
  )۳۷۴: ، ص۱۶ ، ج)بیروت -ط (؛ بحار األنوار ۳۰۵: تفسیر فرات الکوفي، ص(
  .۱۳: الحدید)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٧٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
اهللا ورسوله فرتبصتم  بلی ولكنّكم فتنتم انفسكم فيام امركم: فينادی ملک من عند اهللا

 ).١(وارتبتم والية أئمة اهلدی وغرتكم االمانی
وجمموع ابی العالء احلافظ وفی مسند ابی يعلی املوصلی، اعتقاد اهل السنة االشتهی 

يتمشی  ان النبّي : اهلمداين احلنبلی وغري ذلک طرق عن انس وايب برزة وابی رافع
 .هذه احلديقة ما احسن: الی قبا فمّر بحديقة فقال عيلّ 

                                                        
قال محمد بن العباس رحمه اهللا حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن مھران عن أبیه عن )  ١

سألت أبا جعفر ع عن : وب عن األحول عن سالم بن المستنیر قالجده عن الحسن بن محب
قول اهللا تبارك و تعالی فضرب بینھم بسور له باب باطنه فیه الرحمة و ظاھره من قبله 
العذاب ینادونھم أ لم نکن معکم قال فقال أما إنھا نزلت فینا و في شیعتنا و في الکفار أما إنه 

ئق في طریق المحشر ضرب اهللا سورا من ظلمة فیه باب إذا کان یوم القیامة و حبس الخال
باطنه فیه الرحمة یعني النور و ظاھره من قبله العذاب یعني الظلمة فیصیرنا اهللا و شیعتنا في 
باطن السور الذي فیه الرحمة و النور و یصیر عدونا و الکفار في ظاھر السور الذي فیه 

الذي في السور من ظاھره أ لم نکن معکم في الظلمة فینادیکم عدونا و عدوکم من الباب 
الدنیا نبینا و نبیکم واحد و صالتنا و صالتکم واحدة و صومنا و صومکم و حجنا و حجکم 
واحد قال فینادیھم الملك من عند اهللا بلی و لکنکم فتنتم أنفسکم بعد نبیکم ثم تولیتم و 

رتبتم فیما قال فیه نبیکم و غرتکم ترکتم اتباع من أمرکم به نبیکم و تربصتم به الدوائر و ا
األماني و ما أجمعتم علیه من خالفکم ألھل الحق و غرکم حلم اهللا عنکم في تلك الحال 
حتی جاء الحق و یعني بالحق ظھور علي بن أبي طالب و من ظھر من األئمة ع بعده بالحق 

و ال من الذین کفروا و قوله و غرکم باهللا الغرور یعني الشیطان فالیوم ال یؤخذ منکم فدیة 
  .أي ال توجد لکم حسنة تفدون بھا أنفسکم مأواکم النار ھي موالکم و بئس المصیر

الی  ۱۳اآلیات ): ۵۷(سورة الحدید[تأویل اآلیات الظاھرة في فضائل العترة الطاھرة ص  (
  ])۱۷الی  ۱۳اآلیات ): ۵۷(سورة الحدید[ ۲۸۷ص  ۵ ؛ البرھان في تفسیر القرآن ج] ۱۵
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٧٧ 

حديقتک يا عّيل فی اجلنةاحسن منها حتبی مّر بسع حدائق علی ذلک : فقال النبي
 .ثم اهوی اليه فاعتنقه وبكی وبكا عيلّ 

 ما الذی ابكاک يا رسول اهللا؟: ثم قال
 .ابكی لضغائن فی صدور قوم لن يبدوا لک االّ من بعدی: قال

 يا رسول اهللا كيف اصنع؟: فقال
 .ان مل تصرب تلق جهدًا وشّدةتصرب ف: قال
 أختاف فيها هالک ديني؟ يارسول اهللا: قال
 .بل فيها حياة دينک: قال

 .عهد معهود ان االمة تغدر بک وانت تقاتل علی سنّتي، اخلرب: واشتهر قوله
 

 :احلمريي
  علــــی اّنــــه يــــوم احلديقــــة قــــال يــــا

 

ــــــان ــــــا تكف ــــــاه مع ــــــّيل وعين   ع

 

ـــابة ـــريش عص ـــن ق ـــدی م ـــتغدر بع   س

 

ــــــد ــــــتهرانبعه ــــــامن مش   ک واخلص

 

  فصـــــربًا مجـــــيًال اّن صـــــدرک ســـــامل

 

ــا الســببان ــی وم ــدر قــوالً ل ــام الغ   )١(ف

 

 
                                                        

  .کتبت ھذه الکلمة ی المخطوطات غیر منقوطة)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٧٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 : إبن محاد

ــــــدی ــــــيس بع ــــــد) ١(أل ــــــدددين حمّم   بع

 

ــــــالتهّجم ــــــاس ب ــــــه أن ــــــم) ٢(علي   والغش

 

  وأمهلهـــــــم ال عـــــــاجزًا عـــــــن قتـــــــاهلم

 

  ووالهـــــم مـــــا قـــــد توّلـــــوا مـــــن اإلثـــــم

 

  وكـــــــان رســـــــول اهللا جـــــــاراه امـــــــرهم

 

ــــا اثت ــــموم ــــن ظل ــــحيفة م ــــی الص ــــوه ف   ه

 

  فقـــــــال عـــــــّيل للنبـــــــّي فـــــــام تـــــــری

 

ــــــرأي يل أفــــــديک بــــــاالب واألمّ    مــــــن ال

 

ــــاّنني ــــربي ف ــــل ص ــــرب مث ــــه أص ــــال ل   فق

 

  صـــــربت بـــــامر اهللا صـــــرب اولـــــی العـــــزم

 

ــــــر ــــــت علــــــيهم حّجــــــة اهللا وانتظ   واثب

 

ــــــم ــــــل بالّرص ــــــة الوص ــــــديناهم مقرون   ق

 

ــــارضب ــــامل) ٣(ف ــــو ع ــــنهم وه ــــفحًا ع   ص

 

ـــــان  ـــــتهم اذا ك ـــــتمملحن ـــــن احل ـــــک م   ذل

 

 
                                                        

  .تعدی، خ ل)  ١
  .بالتجھّم، خ ل)  ٢
  .أعرض، خ ل)  ٣
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٧٩ 

 :خطيب منبج
  وفــــــی يــــــوم احلــــــدائق قــــــدابينت

 

ــــــــاهدينا ــــــــله للش ــــــــواهد فض   ش

 

  غــــذاه بكــــی النبــــی وقــــال مــــا لــــی

 

  اجلفونــــــا) ١(اراک تبــــــل بالــــــدمع

 

ــــــوم ــــــدور ق ــــــغائن بص   فقــــــال ض

 

  لـــک موغلينـــا) ٢(أراهـــم قـــد غـــدوا

 

  فــــان انــــا مــــّت فابــــدوها وكــــانوا

 

ــــــا ــــــي قاطعين ــــــابن عّم   حلبلــــــک ي

 

 
اال ال ترجعئا بعدی كفارًا : قال رسول اهللا: الی ابن عمر قال  البخاری مرفوعاً 

 .يرضب بعضكم رقاب بعض
 :إبن ّمحاد

ــــــــركم ــــــــدی لكف ــــــــوا بع   ال ترجع

 

ـــا ـــف طّالب ـــدين والتحري ـــی ال ـــف ف   واخلل

 

ــــّددكم ــــدي يس ــــم بع ــــام لك ــــذا االم   ه

 

ــــــا   رشــــــدًا ويوســــــعكم علــــــًام وآداب

 

                                                        
 .بالدفع، خ ل)  ١
  .عذوا، خ ل؛ عدّوا، خ ل)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٨٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــــا ــــــو هل ــــــم اهللا وه ــــــة عل   اّين مدين

 

  فليقصـــــد البابـــــابابـــــا فمـــــن رامهـــــا 

 

ـــــم ـــــع هل ـــــا مقن ـــــه وفيه ـــــی الي   أوص

 

  )١(لـــو مل يكونـــوا لـــه بالبهـــت غضـــابا

 

ــــن ــــة م ــــارون اخلليف ــــت كه ــــال ان   وق

 

ـــاحلّق اذعابـــا ـــه ب ـــی قوم ـــی عل   )٢(موس

 

ــــي اذا كــــان بيــــنهم ــــال انــــت أخ   وق

 

ــــــا ــــــباها وارضاب ــــــارب اش   أخــــــا نق

 

 
ٌد إِالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمنْ : قوله تعالی ُسُل َأ َفإِْن ماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم  َو ما ُحمَمَّ َقْبلِِه الرُّ

َعِقَبْيِه َفَلْن َيُرضَّ اهللاََّ َشْيئًا َو َسَيْجِزي اهللاَُّ   َأْعقابُِكْم َو َمْن َينَْقلِْب َعىل  َعىل
اكِرينَ   ).٣(الشَّ

سول  ابوهريرة وابن مسعود قال رتفسري الثعلبی ومسند امحد عن حذيفة بن اليامين
 .يا رّب اصحابی أصحابی: يؤخذ بناس من اصحاب ذات الشامل فاقول: اهللا

 اّنک ال تدری ما احدثوا بعدک؟: فيقال
 .بعدًا وسحقاً : فاقول

                                                        
  .عضابا، خ ل)  ١
  .اذعانا، خ ل)  ٢
  .۱۴۴: آل عمران)  ٣
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٨١ 
يا حممبد يا حمّمد : يرفع الّی اقوام فيقولون: عن النبّي : فی االحياء عن الغرالیو

بعدًا : ثوا بعدک ؟ فاقولال تدری ما احد: فتقول. يا رّب اصحابی اصحابی: فاقول
 .وسحقاً 

لريدن علی احلوض رجال ممّن : وفی مسند مسلم عن انس قال رسول اهللا
: أی رّب اصحابی فيقال: صاحبني حتی اذا رأيتهم ورفعوا اّيل اختلجوا دوين فاقول

 .اّنک ال تدری ما أحدثوا بعدک اهنم ارتّدوا علی اعقاهبم القهقري
انا فرطناكم علی احلوض فاذا : د اخلدری قال النبّي وفی مسند امحد عن ابی سعي

جئت وقام رجال يقولون انا فالن بن فالن فاقول اّما النسب فقد عرفت ولكنّكم 
 .احدثتم بعدی وارتدتم القهقری

لريدن علی احلوض اقوام : ريرة قال النبّي هوفی تفسري الثعلبی عن حذيفة وابی 
اّنک ال تدری ما احدثوا : اصحابی، فيقال: حتی اذا رأيتهم اختلجوا دونی فاقول

 .بعدک اّهنم ارتّدوا علی اعقاهبم القهقری
اعرفهم ويعرفوين ولريدّن عّيل اقوام : وفی البخاری عن سهل بن حنيف قال النبّي 

 .ثم حيال بينی وبينهم
اّهنم اّمتي، : فاقول: ورواه النعامن بن ابی عياش عن ابی سعيد اخلدری يزيد فيه

 .اّنک ال تدری ما احدثوا بعدک: فيقال
فاقول : الديلمي وفی رواية بن عباس عن النبّي ) ١(مسند املوصلی عن فردوس

ْيَتني: كام قال العبد الصالح ُكنَْت َأْنَت   َو ُكنُْت َعَلْيِهْم َشهيدًا ما ُدْمُت فيِهْم َفَلامَّ َتَوفَّ

                                                        
  .دوس، خ ل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٨٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
قيَب َعَلْيِهْم َو َأْنَت َعىل اّن هؤالء لن يزالوا مرتّدين : فيقال) ١(َشهيدٌ  ءٍ  ُكلِّ َيشْ   الرَّ

 .علی اعقاهبم منذ فارقتهم
 

 :احلمريي) ٢....(ويف 
  يــــوم بعــــث ويــــوم عــــرض وذّل 

 

ـــــدی رسائـــــر االخيـــــار ـــــه تب   في

 

  فــــــريی امحــــــد النبــــــّي رجــــــاالً 

 

ــــار ــــوون ذات اليس ــــريش هي ــــن ق   م

 

ــــاقون ــــريهم فيس ــــريش وغ ــــن ق   م

 

  تلــــک النـــــار) ٣(فيصــــّلون خــــرّ 

 

ــــول ال ــــحابیفيق ــــا رب اص ــــی ي   نب

 

ـــــــهاری ـــــــنهم اص ـــــــومی وم   وق

 

ــــال ــــی فق ــــون دون ــــم خيلج ــــا هل   م

 

  اإللــــه ال تأســـــفن علـــــی الكفـــــار

 

ــــــراهم ــــــذين ت ــــــحابک ال   اّن اص

 

  نكثــــوا القهقــــری علــــی االدبــــار

 

                                                        
  .۱۱۷: المائدة)  ١
  .بقی بقدر کلمة غیر مقروئة)  ٢
  .خ لحفر، )  ٣
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٨٣ 

 :خطيب
ــــــوال ــــــر ق ــــــّي الّطه ــــــل النب   أمل يق

 

ــــــــا ــــــــات املخربين ــــــــا ثق   ورواه لن

 

ــــا ـــــرش قوم ــــداة احل ــــی غ ــــافقد ف   س

 

ــــــــكين ــــــــدی ماس ــــــــدهتم بعه   اعه

 

  اذا وردوا علــــــّی احلــــــوض ظّلــــــوا

 

ــــــا ــــــدی خمجلين ــــــنعواه بع ــــــام ص   ب

 

ــــــادوا ــــــال ع ــــــنهم فيق ــــــئل ع   فاس

 

  علـــــی االعقـــــاب بعـــــدک ناكصـــــينا

 

ـــــاقول بعـــــدا ـــــدعوا ف ـــــوک وابت   عص

 

  وســــــــحقا للغــــــــواة املبــــــــدعينا

 

 
 :ابن علوّية اإلصفهاين

ـــــّي ســـــواهم ـــــن هلـــــم قـــــال النب   أّم

 

ـــــودان ـــــران والس ـــــذی احلم ـــــوال ل   ق

 

ــــاع ــــی ف ــــتم واّن ــــمان ــــرط بك   لموا ف

 

  وراد حــــــــويض املــــــــرتع املــــــــآلن

 

  عنــــه يــــزّود أخــــي عــــّيل مــــن طغــــی

 



  
  
  
  
  
  

  ٨٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  وبغــــّي واســـــقی النــــاس بالقـــــدحان

 

ـــــا ـــــونی فيه ـــــف خلفتم ـــــاقول كي   ف

 

ــــــجان ــــــالقی اش ــــــّزة خ ــــــام وع   فه

 

  ومهــــا الكتــــاب وعرتتــــی اهلــــی فــــال

 

ـــــيانی ـــــدامها عص ـــــرتک ه ـــــوا ب   جتن

 

  ومتســـــكوا اّنــــــی احــــــذركم وقــــــد

 

  )١(نأوســــعتكم مــــن رّب فــــی االيــــدا

 

ـــــدل   ان تعـــــدلوا عـــــنهم فلـــــيس بمع

 

ــــــان ــــــادة االوث ــــــري عب ــــــنهم لغ   ع

 

 
 :العوين

 فيـخــلــجـــوا وقـــال سيــاتی احلــوض قـوم 
ــــی ــــی فــــی اكــــف زبن   عــــن احلــــوض دون

 

  اقــــــول الصــــــحابی ملــــــاذا خلجــــــتم

 

  أعـــــــن دار اكـــــــرام بـــــــذل هـــــــوان

 

ــــــّدلوا ــــــک ب ــــــادی ان قوم ــــــدعوا من   في

 

ـــــــانی مـــــــن افعـــــــاهلم بمثـــــــانی   املث

 

                                                        
  .نسئ وقد اعذرت فی االید، خ ل)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٨٥ 

ـــــّدقواو ـــــک ص ـــــتهم ب ـــــم اذ جئ ـــــو اّهن   ل

 

ــــــــاک بالشــــــــنآن ــــــــاينوا قرب   ملــــــــا ب

 

  ســـــأدعوا اال بعـــــدًا وســـــحقًا بمـــــن بـــــه

 

ــــــدران ــــــدر يغت ــــــل الغ ــــــّد اه   )١(اذا ع

 

 
ٌة َأ َلْيَس يف: قوله تعالی ذيَن َكَذُبوا َعَىل اهللاَِّ ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّ   َو َيْوَم اْلِقياَمِة َتَرى الَّ

ينَ َجَهنََّم َمْثوًى لِْلمُ   .من يدعی انه امام من اهللا كذلک: قال )٢(َتَكربِّ
 .من قبيل) ٣(من حجد امامة من بعدی فقد حجد نبّويت ونبوة االنبياء: النبّي 
 .اجلاحد مقيم علی الباطل واملقيم علی الباطل كافر: وقال
 ):٤(السّيد

  غششت أبا حفص ويص حممد

 

ـــاهرت مـــن بغـــي عليـــه أبـــا بكـــر   و ظ

 

  اخلالفـــــــة بعـــــــدهو قلدتـــــــه أمـــــــر 

 

ــــــــر ــــــــذلكام األم ــــــــريكام أوىل ب   و غ

 

ــــــىل ــــــارم و الع ــــــدي و املك ــــــام لع   ف

 

                                                        
  .یعتذران، خ ل)  ١
  .۶۰: الزمر)  ٢
  .الرسل، خ ل)  ٣
  .الحمیري: أي)  ٤



  
  
  
  
  
  

  ٨٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  و مــــا لبنــــي تــــيم بــــن مــــرة و الفخــــر

 

ـــعبة ـــن ش ـــه رأي اب ـــت ب ـــذهبا )١(أطع   م

 

ــذر ــن ع ــرجس م ــة ال ــرء يف طاع ــل الم   یو ه

 

 
 :الكميت

ـــــده ـــــنهم وفق ـــــّي اهللا ع ـــــاب نب   وغ

 

ــل ــاک حمل ــا هن ــن رزء م ــاس م ــی الن   عل

 

ـــــ ـــــذوال أج ـــــم أر خم ـــــيبةفل   ل مص

 

ـــه نــــرصة حـــني خيـــذل ـــب من   وأوج

 

ــه الرّ  ــيب ب ــريهمايص ــوس غ ــن ق ــون ع   م

 

ــــّي أّول ــــه الغ ــــدی ل ــــرا أس ــــا آخ   في

 

 
وا َكثريًا َو َضلُّوا َعْن َسواِء : قوله تعالی َو ال َتتَّبُِعوا َأْهواَء َقْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن َقْبُل َو َأَضلُّ

بيلِ   .نزلت فيهم) ٢(السَّ
 .يا كعب بن عجرة نعوذ باهللا من أمرة السفهاء: قال النبّي : جابر

 وما ذلک يا رسول اهللا؟: قال

                                                        
  .شیعة، خ ل)  ١
 .۷۷: المائدة)  ٢
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٨٧ 

أمراء سوء يكون بعدي فمن دخل عليهم فصدقهم بكذهبم واعاهنم علی ظلمهم : قال
 .وليس بوارد علی احلوض، اخلربفليس منّي ولست منه 
بوالية عيل أوصی من آمن يب وصّدقني : قال قال النبّي  ثابت الثامل عن الباقر

 .بن أيب طالب
والئه والئي ووالئي والئهف عهدًا عهد اهللا اّيل وأمرين أن أبلغكموه أال هل : قال

 سمعتم؟
 .نعم يارسول اهللا: قالوا
 .اّما اّين اقول لكم هذا واّنی اعرف منكم من يركب عنقه فينقصه حّقه: قال

 علمنا من هم يا رسول اهللا؟: قالوا
عنهم الی امر هو كائن وكفی الرجل ولكني أمرت باالعراض  أّما اّنی عرفتهم: قال

 .منكم ما فی قلبه
 :احلمريي

  عجبــــت مــــن قــــوم أتــــوا أمحــــدا

 

ــــــدفع ــــــيس هلــــــا م ــــــة ل   بخط

 

ــــا ــــئت اخربتن ــــو ش ــــه ل ــــالوا ل   ق

 

  الـــــی مـــــن الغايـــــة واملفـــــزع

 

ــــــــــــا ــــــــــــت وفارقتن   اذا توفي

 

  ومـــنهم فـــی امللـــک مـــن يطمـــع

 

ـــــو اخـــــربتكم مفزعـــــا   قـــــال ول

 



  
  
  
  
  
  

  ٨٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــيتم  ــــا ذا عص ــــنعوام ــــه اذ تص   في

 

ــــارقوا ــــل اذ ف ــــل العج ــــنيع اه   ص

 

ــــارون والــــرتک لــــه اودعــــوا   ه

 

ــــن ــــان مل ــــال بي ــــذی ق ــــی ال   وف

 

ـــمع ـــول أو يس ـــد الق ـــل عن   )١(يعق

 

 :مهيار
  أال ســـــل قريشـــــا ومل مـــــنهم

 

  
  مــــن اســــتوجب الــــذّم أو قيــــد  

 

  وقـــل هلـــم بعـــد طـــول الضـــالل

 

  
ـــــد   ـــــة املرش ـــــكروا نعم   أمل تش

 

ــــتقام ــــرتة فاس ــــی ف ــــاكم عل   ات

 

  
ـــايرين   ـــم ج ـــد) ٢(بك ـــن القص   ع

 

ـــــه ـــــی رّب ـــــدًا ال ـــــی محي   ووّل

 

  
ـــن ســـنب مـــا ســـنّه جيهـــد     وم

 

ـــده ـــن بع ـــر م ـــل االم ـــد جع   وق

 

  
ـــــــند   ـــــــاخلرب املس ـــــــدر ب   حلي

 

                                                        
  .یسمح، خ ل)  ١
  .جایزین، خ ل)  ٢
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٨٩ 

ــــن ــــولی بــــاقرار م ــــّامه م   وس

 

  
ـــــد   ـــــّق مل جيه ـــــع احل ـــــو اتب   ل

 

  فملــتم هبـــا حســد املفضـــل عنـــه

 

  
  ومـــن يـــک خـــري الـــوری حيســـد  

 

ـــی اال ـــذک قض ـــتم ب ـــتامعوقل   ج

 

  
  أال اّنـــــــام احلـــــــّق للمفـــــــرد  

 

ــــم والنبــــّي  ــــی هاش ــــر عل   يغ

 

  
ــــدي   ــــيم أو ع ــــا ت ــــب هب   تالع

 

ــــام ــــرتا آث ــــرب اخ ــــا آل ح   وم

 

  
ــالل علــی مــا بــدی     اعــادوا الض

 

 
ِرُجُهْم ِمَن الظُُّلامِت إَِىل النُّورِ : قوله تعالی ذيَن آَمُنوا ُخيْ أی خيرجهم من  :اهللاَُّ َوِيلُّ الَّ

 .ذنوب الی نور املغفرةظلامت ال
ِرُجوَهنُْم ِمَن النُّوِر إَِىل الظُُّلامِت  اُغوُت ُخيْ ذيَن َكَفُروا َأْولِياُؤُهُم الطَّ بتوليتهم امامًا : َو الَّ

 ).١(ُأولئَِك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم فيها خالُِدونَ  .ليس من اهللا
 :للرّيض 

ــــم ــــوا بك ــــذی يرج ــــنكم لل ــــن ع   أي

 

                                                        
  .۲۵۷: البقرة)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٩٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــــا ــــــوزا ونج ــــــول اهللا ف ــــــع رس   م

 

ـــــعرش ــــن م ــــه ع ــــدوا وجه ــــوم يغ   ي

 

ــــــاء ــــــد الّلق ــــــا عن ــــــا ممتنع   معرض

 

ــــــل ــــــی اهللا وه ــــــنهم ال ــــــاكيًا م   ش

 

ــــه شــــكا ــــذی من ــــلح اجليــــل ال   يص

 

  رّب مــــــــــا آووا وال حــــــــــاموا وال

 

ــــــا ــــــوا عن   نرصــــــوا أهــــــيل وال أعن

 

ــــــــالوا أرسيت ــــــــی ون ــــــــّدلوا دين   ب

 

ــــــــــــوا اال ــــــــــــالعظيامت ومل يرع   ب

 

ــــو واله ــــرتيت) ١(ل ــــن ع ــــوا م ــــد ول   ق

 

ـــــــرش   ک البقــــــی ورعــــــاقــــــائم ال

 

ــــــه ــــــد ابرمت ــــــدی وق ــــــوا عه   نقض

 

  )٢(وعــــــری الــــــدين ومــــــا اتبــــــوا

 

 
 :عری

  مســرتدفات وبنــو ابنتــي) ٣(حرمــی

 

                                                        
  .وال، خ ل)  ١
  .ابتوا،خ ل؛ ابقوا، خ ل)  ٢
  .کذا)  ٣
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٩١ 

ـــــــح للعـــــــدا) ١(االذنـــــــون   ذب

 

ـــــأمرء ـــــدهيم ك   أتـــــری لســـــت ل

 

  خلفــــــوه بجميــــــل اذ مضـــــــی

 

ــــی اليــــوم خصــــم هلــــم   ربــــب اّن

 

  جئــــت مظلومــــًا وذا يــــوم القضــــا

 

من ظلم عليًا ) ٢(َو اتَُّقوا فِْتنَةً : ا نزلتمل: روی عن ابن عباس: فی شواهدالتنزيل
 .هذا بعد وفاتی فكانام جحد نبّويت ونبّوة االنبياء من قبيل) ٣(مقعدی

يابن مسعود اّنه قد : وفی كتاب ابی عبد اهللا حمّمد بن علی الرساج فقال النبّي 
 .)٤(َو اتَُّقوا فِْتنَةً نزلت عليه آية 

فكن ملا اقول واعيًا وعنّي له مؤّديًا من ة الظلمة وانا مستودعكام ومسمی لک خاّص 
يا ابا عبد : ظلم عليًا جمليس هذا كمن جحد نبّويت ونبّوة من كان قبيل فقال له الراوي

 الرمحن أسمعت هذا من رسول اهللا ؟
 كيف وّليت الظاملني؟: قلت: قال. نعم: قال
ی كام استأذنه جندب و ال جرم جلبت عقوبة عميل وذلک اّين ملا استاذنت امام: قال

 .عّامر وسلامن وانا استغفر اهللا واتوب اليه

                                                        
  .االدنون، خ ل)  ١
  .۲۵: االنفال ) ٢
 .مقامي، خ ل)  ٣
  .۲۵: االنفال)  ٤



  
  
  
  
  
  

  ٩٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :شاعر

ـــــوی ـــــني ن ـــــر ح ـــــوم الظه   وي

 

  وخـــــــّال اجلـــــــن والـــــــرباء

 

  كشــــــــاة عــــــــاب راعيهــــــــا

 

ـــــــان قـــــــد ارسا ـــــــا رسح   هل

 

ــــــي ــــــحاهبم عجب ــــــن اص   وم

 

  ألمـــــــــر مـــــــــنهم بـــــــــدرا

 

ـــــــــــــوهم ـــــــــــــتهم بن   والي

 

  وقــــــد جــــــاؤو هبــــــا نكــــــرا

 

ـــــــر ـــــــی ام ـــــــد وردوا عل   لق

 

ــــــم مــــــا صــــــدرا   عظــــــيم ث

 

ـــــــی ـــــــم اول ـــــــت هاش   وكان

 

ـــــــــــــرا ـــــــــــــد ام   الن اهللا ق

 

 
ْنيا َو : قوله تعالی ذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِيف اْحلَياِة الدُّ ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم بِاْألَْخَرسيَن َأْعامالً الَّ

ُْم ُحيِْسنُوَن ُصنْعا  ).١(ُهْم َحيَْسُبوَن َأهنَّ

                                                        
  .۱۰۴-۱۰۳: الکھف)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٩٣ 

األّمة بقوم ال خالق هلم وفتوح ليّؤيدن هذا : البخاری يرفعه الی جابر قال النبّی 
 .فيه املسلمون والكفار) ١(االمصار ليستوی

 :الكميت
ــــا ــــنهام) ٢(لن   راعيــــا ســــوء مضــــيعان م

 

ـــــأل ـــــا جي ـــــادي وعرف ـــــدة الع   أبوجع

 

  انــــت غــــنم ضــــاعت وغــــاب رعاؤهــــا

 

ـــا ـــل) ٣(لن ـــل) ٤(فرغ ـــک وتنق ـــا رشي   فيه

 

ــــــا ــــــا ودينن ــــــا مجيع ــــــلح دنيان   أتص

 

ـــئام ـــاع الس ـــه ض ـــا ب ـــی م ـــل) ٥(عل   املؤب

 

ـــــذی ـــــوابج بال ـــــودج الث ـــــو ويل اهل   ول

 

  )٦(ولينــــا بــــه مــــا دعــــدع املرتجــــل

 

  برينـــــا كـــــربی القـــــدح أوهـــــن فتنـــــة

 

ــــــل ــــــار وال متنب ــــــوم ال ش ــــــن الق   م

 

ـــــــه ـــــــف كاّن ـــــــلعد ال ـــــــة س   والي

                                                        
  .یستوي، خ ل)  ١
  .لھا، خ ل)  ٢
  .لھا، خ ل)  ٣
  .فزغل، خ ل؛ نرغل، خ ل)  ٤
  .السوام، خ ل)  ٥
  .المترخل، خ ل)  ٦



  
  
  
  
  
  

  ٩٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

ـــول ـــالنوک ائ ـــوط ب   )١(مـــن الـــرهط املخل

 

  هــــو االضــــبط اهلــــواس فينــــا شــــجاعة

 

ــــــل ــــــه املجــــــف املثق ــــــيمن يعادي   وف

 

  امرهكــــــان كتــــــاب اهللا يعنــــــی بــــــ

 

ــــــل ــــــه الكــــــودين املوّك ــــــالنهی في   وب

 

ـــــــــــه ـــــــــــة فتدّل ـــــــــــدّبر آي   أمل يت

 

ــــل ــــب مقف ــــه أم القل ــــرک مافي ــــی ت   عل

 

 
 :وفی املجربة

  ســــنّوا لنــــا مــــا ال يســــّن ببغــــيهم

 

  فــــی رسب مــــا شــــبة هلــــا ذبيــــان

 

ــان ــدا) ٢(ذبي ــبالد وأفس ــی ال ــا ف   عات

 

ــــان ــــی الّرعي ــــدّومها عل ــــر ع   واب

 

  ال يعنـــی الرضـــاء علـــيهام) ٣(ذبيـــان

 

ـــاء يفتلســـانو ـــا حيـــال الش   )٤(مه

 

                                                        
  .اثول، خ ل)  ١
  .دیبان، خ ل)  ٢
  .دیبان، خ ل)  ٣
  .یقتلسان، خ ل)  ٤
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٩٥ 

) ١(إِذا جاَءَك املُْنافُِقونَ : فی قوله: سليامن بن عبداهللا بن سنان عن الصادق
َك َلَرُسوُل اهللاَِّ َو اهللاَُّ َيْعَلُم إِنََّك َلَرُسوُلُه يعنی الذين كذبوا بوالية الوّيص  قاُلوا َنْشَهُد إِنَّ

 .لتكذيبهم بوالية عيلّ ) ٢(قَني َلكاِذُبونَ َو اهللاَُّ َيْشَهُد إِنَّ املُْنافِ 
 وا َعْن َسبيِل َُذوا َأْيامَهنُْم ُجنًَّة َفَصدُّ ُْم وسبيل اهللا هو وّيص رسول اهللا ) ٣(اهللاختَّ إِهنَّ

 ).٤(ساَء ما كاُنوا َيْعَمُلون
ُْم آَمنُوا ُقُلوِهبِْم   َع َعىلَفُطبِ بوالية وصّيک  ُثمَّ َكَفُروابرساالتک ) ٥(ذلَِك بَِأهنَّ

 . َفُهْم ال َيْفَقُهون
 :العوين

ــــا ان ــــاغوت م ــــت والط ــــوال اجلب   و ل

 

ــــويم ــــق الق ــــياء احل ــــی ض ــــّري ف   حت

 

  مهــا جلبـــا علــی االســـالم مــا ال يـــری

 

  االســــــــالم منــــــــه بالتســــــــليم

 

  فـــــان رتعـــــا مـــــن الـــــدنيا جنانـــــا

 

ــــــــيم ــــــــی وزر وخ   اعادمهــــــــا ال

 

ــــز ــــدائح ع ــــربح م ــــ امل ــــد خرس   فق

 

                                                        
  .۱: المنافقون)  ١
  .۱: المنافقون)  ٢
  .۲: المنافقون)  ٣
  .۲: المنافقون)  ٤
  .۳: المنافقون)  ٥



  
  
  
  
  
  

  ٩٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  نــــار الســــمومبــــه يفضــــی الــــی 

 

ـــــريام ـــــه غ ـــــه ل ـــــان االل ـــــن ك   وم

 

ــــريم ــــّق الغ ــــن ح ــــروغ ع ــــاين ي   ف

 

ــــني النــــاس هنــــب   )١(فــــديناهم فب

 

ــــم ــــا حّطه ــــيم) ٢(ومنه ــــف الكظ   هل

 

ـــــيهم ـــــق ف ـــــيم اخلل ـــــارهيم خص   فب

 

ــــيم ــــن خص ــــاهللا فــــيهم م ــــی ب   كف

 

ــــــا ــــــزدادو اثام ــــــی لي   هلــــــم عل

 

ـــــيم ـــــذاهبم االل ـــــن ع ـــــاعف م   يض

 

ــــــه ــــــم ففي ــــــق هل ــــــّل دم اري   وك

 

ــــن  ــــاء ع ــــم رشك ــــيمه ــــم العل   عل

 

 
َو ِمَن النَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللاَِّ : قوله: جابر اجلعفی عن ابی جعفر

ی نذرت االّ انّ : وجاء رجل الی ابی بكر وسأله فقال .هم أئّمة الظلمة) ٣(َأْنداداً 
 ).٤( حني  َو َمتاٌع إِىل: يكون الی القيامة لقوله: فقال .أكّلم زوجتي حيناً 

                                                        
  .کذا)  ١
  .حظّھم، خ ل)  ٢
  .۱۶۵: البقرة)  ٣
  .۱۱۱: ؛ االنبیاء ۲۴: ؛ االعراف۳۶: البقرة)  ٤
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٩٧ 

ْهر  َهْل َأتى: اربعني سنة لقوله: ل عمر فقالفسأ ْنساِن حٌني ِمَن الدَّ  ).١(َعَىل اْإلِ
 ).٢(ُأُكَلها ُكلَّ حنيٍ   ُتْؤيتسنة واحدة : فسأل عثامن فقال

ان نذرت غدوة فتكلم عشية وان نذرت عشية فتكلم غدوة : فقال فسأل علّياً 
 ).٣(وَن َو حَني ُتْصبُِحونَ َفُسْبحاَن اهللاَِّ حَني ُمتُْس : قوله تعالی

 .اهللا اعلم حيث جيعل رسالته: ففرح الرجل وقال
 .أّهنا ستة اشهر نقلت االمامّية عن أئّمتها: وقال املرتضی

 :أبوالقاسم بن هان املغريب
ــــــــــرياثكم ــــــــــريش وم ــــــــــام لق   ف

 

  وقـــــــد فـــــــرض اهللا فـــــــيام مضـــــــی

 

ـــــوقهم ـــــن ف ـــــيناء م ـــــور س ـــــم ط   لك

 

ــــــی ــــــن مرتق ــــــه م ــــــم في ــــــا هل   وم

 

ـــــهيدی ع ـــــّي ش ـــــم النب ـــــی ذاک حك   ل

 

  بـــــــني املقـــــــام وبـــــــني الّصـــــــفا

 

ــــــــــّامهم الّطلقــــــــــا   بمّكــــــــــة س

 

ـــــــني الـــــــدنا والقصـــــــی   ففـــــــرق ب

 

ـــــــــب   وان كـــــــــان جيمعكـــــــــم غال

 

                                                        
  .۱: االنسان)  ١
  .۲۵: ابراھیم)  ٢
  .۱۷: الروم)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ٩٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  فــــــان الوســــــايط عــــــني الــــــذری

 

 
 :وفی اخبار الطالبّيني

: قال رسول اهللا) ١(َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َو َتْسَودُّ ُوُجوهٌ ملا نزلت : اّنه قال ابوذرّ 
 : رش امتی عّيل يوم القيامة علی مخس راياتحت

 راية مع عجل هذه االّمة، فأسئلهم ما فعلتم بالثقلني بعدي؟
 .وأّما االصغر فابغضنا وعادينا) ٢(أما االكرب فحرفنا: فيقولون

 .رّدوا مظمئني مسوّدة وجوهكم: فاقول
 .ثم ذكر راية فرعون هذه االمة

 .ثم سامرهيا
 .ثم ذا الثدية

رّد راية عّيل مع امام املّتقني وخاتم الوصيّني وسيّد املؤمنني، فأسئلهم ما ثم ت: قال
 فعلتم بالثقلني بعدي؟

 .اّما االكرب فاّتبعنا واطعنا واّما االصغر فوازرنا ونرصنا حّتی اهريقت دماؤنا: فيقولون
 .رّدوا روا مروئني مبيّضة وجوهكم: فاقول

 :احلمريي
ـــــاهتم ـــــث راي ـــــوم البع ـــــاس ي   والن

 

                                                        
  .۱۰۶: آل عمران)  ١
  .فخرقنا وفرقنا، خ ل)  ٢
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٩٩ 

ــــــ ــــــعمخ ــــــک ارب ــــــا هال   س فمنه

 

  قائـــــــدها العجـــــــل وفرعوهنـــــــا

 

ــــــــة املســــــــبع ــــــــامّري االّم   وس

 

  وخمــــــرج مــــــن دينــــــه مــــــارق

 

ـــــــــدلكع اوكـــــــــع   اجـــــــــدع عب

 

  )١(ورايــــــــة قائــــــــدها وجهــــــــه

 

ــــــــع ــــــــمس اذا تطل ــــــــه الش   كاّن

 

ـــــــيعة ـــــــه ش ـــــــدل ول ـــــــام ع   ام

 

ـــــع ـــــوض وال متن ـــــن احل ـــــقی م   تس

 

 
 :إبن عّباس

ؤن وقاموا الی الصالة وهم كسالی قد اظهر االيامن وقراء القرآن فهم بآياته مستهز
وأّدوا الفرائض وهم هلا كارهون، فلّام رووا ان ال يغر فی هذا الّدين االّ االتقياء االبرار 

وهم عن والعلامء االخيار وسّموا انفيهم سيامء الصاحلني ليظن هبم املسلمون خريًا 
زادهم فی ذلک الهل آيات اهللا معرضون، فواهللا ما زادهم طول العمر االّ عنادًا وال 

 .الدين االّ غشا
 :حمّمد بن نعامن

ـــدهم ـــن رش ـــاء ع ـــی عمي ـــاس ف   والن

                                                        
  .ر، خ لحید)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٠٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

ــــــا ــــــد ظــــــّل مفتون   مجهــــــورهم ق

 

ــــذی كّلفــــوا ــــر ال ــــن االم   صــــّدوا ع

 

ـــــم ـــــر هب ـــــريوا الكف ـــــا) ١(وص   دين

 

  مــــا لــــوال لــــی اجلبــــت يوالونــــه

 

ــــــــيّينا ــــــــري الوص ــــــــدوا خ   وعان

 

  وناصــــبوا الســـــبطني مــــن خبـــــثهم

 

ـــــــل وقارونـــــــا ـــــــوا العج   وعّظم

 

ــــــة ــــــم حرم ــــــی اهللا هل ــــــال رع   ف

 

ــــــــا ــــــــًا وتوهين ــــــــم وهن   وزاده

 

 
 :إبن ّمحاد

ــــــل امــــــرأ   لعنــــــة اهللا علــــــی ك

 

  )٢(ســــــامكم ظلــــــام وحــــــق االّوال

 

  وحلــــــا البــــــادی بــــــالظلم لكــــــم

 

  وحلـــــا الثـــــانی الـــــذی فيـــــه تـــــال

 

  كفـــــــرا بــــــــاهللا ملـــــــا اختــــــــذا

 

                                                        
  .لھم، خ ل)  ١
  .خانکم او کان عنکم عدوه، کذا فی التصحیحات الواردة فی نسخة)  ٢
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٠١ 

ــــــــدين ســــــــفاها دوال   أمــــــــرة ال

 

ـــــــــه ـــــــــا نعمت   انكـــــــــرا موالمه

 

ــــــديام حــــــّوال ــــــا ق ــــــه كان   )١(ول

 

  واســــــــتباحا حرمــــــــة اهللا معــــــــا

 

ـــــتمال ـــــول اش ـــــم البت ـــــی ظل   وعل

 

  اظهــــروا فــــی امللــــک زهــــدا وتقــــی

 

ـــــال ـــــا حص ـــــه مل ـــــا في ـــــم  عاث   ث

 

 

 :فصل فيام جاء فيهام

َذْيِن َأَضالَّنا ِمَن : سئل عبداهللا بن عباس عن قوله: القاسم بن جندب قال نا َأِرَنا الَّ َربَّ
ْنس نِّ َو اْإلِ  .مهامها : قال) ٢ (اْجلِ

 .االول والثانی)٣(و: من مها؟ قال: قلت
 .وذلک مروی عن الصادق والباقر

 .ومها اول من ظلم آل حمّمد: ثّم قاال

                                                        
  .خوال، خ ل)  ١
 .۲۹: فصلت)  ٢
  .کذا)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١٠٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
اّول من جيثو للخصومة بني يدی الرمحن : عن عكرمة عن ابن عباس قال قال عيلّ 

 .انا
 وابن اخلطاب فی زمامني من اول من يدخل النار من مظلمتی عتيق بن ابی قحافة

 .النار
نِّ َو اْإلِْنس: وقراء نا ِمَن اْجلِ َذْيِن َأَضالَّ  ).١ (َأِرَنا الَّ

 .وقال فيكام نزلت هذه اآلية وروی انه ملا نزلت هذه اآلية دعامها النبّي 
ا َأَطْعنا ساَدَتنا َو : ابومعمر عن زيد بن علی واحلسن بی علی األمحری فی قوله نا إِنَّ َربَّ

بيالُكَرباَءنا َفَأَضلُّ   .مها فالن وفالن: قال) ٢(وَنا السَّ
ذيَن آَمنُوا ُثمَّ َكَفُروا: عبدالرمحن بن كثري فی قوله قال انزلت فی فالن ) ٣(إِنَّ الَّ

: فی اول االمر وكفروا حني عرضت عليهم الوالية حني قال وفالن آمنوا بالنبّي 
 .من كنت مواله فعّيل مواله

االّ وفی وقته شيطان يؤذيانه ويغّامنه  اهللا نبّياً  ما بعث: ابومحزة قال الصادق
ويضالن الناس بعده، فاما نوح فقنطري وجذام واما صاحبا ابراهيم فكيل وزرام واما 

واما ) ٤(صاحبا موسی فالسامری ومرعقيبا واما صاحبا عيسی فيولني ومرليون
 ).٥(فخّري ودالم صاحبا حمّمد

                                                        
 .۲۹: فصلت)  ١
  .۶۷: االحزاب)  ٢
  .۱۳۷: النساء )  ٣
  .مرتیون، خ ل)  ٤
  .فحبتر وزریق، خ ل)  ٥



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٠٣ 

 :السّيد
  اهللا يــــوم اری فيــــه الــــوری زمــــر

 

  بـــح احلنـــاجر مـــن ظـــامء وظمـــآن

 

  )١(ومـــــن منـــــاد ينـــــادی بحـــــرية

 

ــــّالن ــــا اض ــــا كان ــــذين مه ــــن ال   اي

 

 :ديک اجلنّ 
ــــــه ــــــقی حزب ــــــوّيص يس ــــــا ل   اذا م

 

  مـــــن احلـــــوض كأســـــا هبـــــا ينهـــــل

 

ــــــّي  ــــــامء النب ــــــذوا خص ــــــل خ   وقي

 

  بــــــــام غــــــــّريوا وبــــــــام بــــــــّدلوا

 

ــــالل ــــل الض ــــار أه ــــی الن ــــيق ال   فس

 

ـــــــوا) ٢(ســـــــوقا ـــــــا ومل يمهل   عنيف

 

  اللـــــــــذان اضـــــــــّالمهاوصـــــــــار 

 

ــــــــفل ــــــــدرک األس ــــــــّمهام ال   يض

 

 
 :إبن ّمحاد

  فهم اّسسوا بنيان كّل ضاللة

                                                        
  .تحیرة، خ ل)  ١
  .سویّاً، خ ل)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ١٠٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

  تــــزل هبــــا االقــــدام بعــــد كــــام زلــــوا

 

  وهــــم القجـــــوا بـــــني الربّيـــــة فتنـــــة

 

ـــــل ـــــا رح ـــــّط هل ـــــا ان حي   جمـــــّددة م

 

  ولـــوالهم مـــا شـــّک فـــی الـــدين مســـلم

 

ــل ــذهب وح ــی م ــف ف ــني اخلل ــان ب ــا ك   وم

 

  اعتقـــادهموال انشـــعبت اهـــوائهم فـــی 

 

  وال طـــال فـــی اآلراء خـــرج وال دخــــل

 

 
ْوِء َو َغِضَب : قوله تعالی: حبيب بن ثابت ْوِء َعَلْيِهْم دائَِرُة السَّ َني بِاهللاَِّ َظنَّ السَّ انِّ الظَّ

 .فيهام نزلت) ١(اهللاَُّ َعَلْيِهْم َو َلَعنَُهْم َو َأَعدَّ َهلُْم َجَهنََّم َو ساَءْت َمصرياً 
واملقداد  ملا سري ابوذّر اجتمع علی بن ابی طالب: رة الرواسیمالک ابن ضم

ّرش : قال ألستم تشهدون ان رسول اهللا: وعّامر وحذيفة وابن مسعود فقال ابوذرّ 
 .االولني واآلخرين إثنا عرش، ستة من االولني وستة من اآلخرين

ي والّدجال ابن ادم الذی قتل أخاه وهامان وفرعون وقارون والّسامر: فمن االولني
 .اسمه فی االولني خيرج فی اآلخرين

نعثل وفرعون وهامان هذه االمة ومعاوية وعمرو : واما الستة من اآلخرين فهو
 .وابوموسی

 أفتشهدون علی ذلک؟
                                                        

  .۶: الفتح)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٠٥ 

 .نعم انا علی ذلک من الشاهدين: قالوا
العروق التی فی صدر ) ١(َو النَّاِشطاِت َنْشطاً  :ابان بن تغلب عن الصادق

 .وفالنفالن 
فی التابوت االسفل من النار : عبداهللا بن سيابة عن جعيد مهدان قال أمرياملؤمنني

 .اثنا عرش، ستة من االولني وستة من اآلخرين
والسامري والدجال كتابه فابن آدم قاتل اخيه وفرعون الفراعنة : اما الستة من االولني

 .فی االولني وخترج فی اآلخرين وهامان وقارون
فنعثل ومعاوية وعمرو وابو موسی ونسی املحدث : ستة من اآلخرينواما ال

 ).٢(اثنني
 .ظهر اسمهام وفی رواية ابن عباس وموسی بن جعفر 

واثنان من هذه االمة : بن سدير عن رجل عن ابی عبداهللا) ٣(وفی رواية حنان
 .احدمها ّرشمها فی التابوت من قوارير حتت الفلق فی بحر نار

 :السّيد
 ابيــت عـظام جــوف نــار  مطبــقاتفـی تو

ــــرات ــــوار كخــــوار البق ــــا خ   وهلــــم فيه

 

                                                        
  .۲: النازعات)  ١
واذا بلغ الی ھاھنا نسوا ما نسوا کما نسوا رئسائھم قولھم بخ بخ فی الغدیر وکلمات )  ٢

قلم این جا رسید سر بشکست لما فی الذکر من : الرسول فی امامة امیرالمؤمنینولھم ان یقولوا
  .انکسار ظھورھم فلھم ان ال بذکروا اسامی االثنین

  .حیان، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١٠٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

 :شاعر
ـــت ـــيهم تطبق ـــار عل ـــن ن ـــت م   توابي

 

  هلـــم زفـــرة فـــی جوفهـــا بعـــد زفـــرة

 

ــار قــد كــان هكــذا   تشــتان مــن فــی الن

 

ــرة   ومــن هــو فــی الفــردوس فــوق االب

 

 
 :آخر

ــــم ــــطني ورأهي ــــام القاس ــــال ام   ق

 

  فــــيام رواه النــــاس عــــن ثوبــــان

 

  تان تــــابوت لــــه فــــی غمــــرةتشــــ

 

ـــّودت بـــدخان ـــن بحـــر نـــار س   م

 

  فيهــــا عقــــارب كالبغــــال لواســــب

 

ـــــان ـــــات كاالرس ـــــواهش احلّي   ون

 

 
ذيَن َينُْقُضوَن َعْهَد اهللاَِّ ِمْن َبْعِد ميثاِقِه َو َيْقَطُعوَن ما َأَمَر : فی قوله: ابوعبداهللا الَّ

 .فالن وفالن: قال) ١(اهللاَُّ بِِه َأْن ُيوَصَل 

                                                        
  .۲۷: ةالبقر)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٠٧ 

 ).١(إِنَّ َأْنَكَر اْألَْصواِت َلَصْوُت اْحلَمري: له تعالیقو
ان زريقا وصاحبه نكريان حمتبسني فی عني يقال هلا : داود بن كثري عن الصادق

امل فاذا اصاهبام  )٢(حضوضا فی اسفل درک من النار فی صورة محارين ديزجني
 ). ٣(َلَصْوُت اْحلَمري إِنَّ َأْنَكَر اْألَْصواِت : العذاب رصخا وهو قوله تعالی

 :الشاعر
ـــدر ـــن غن ـــق وم ـــن عتي ـــن م   فك

 

ــــــل ــــــن نعث ــــــا وم ــــــا بري   ابي

 

  كـــــالب اجلحـــــيم خنازيرهـــــا

 

  اعـــــادی بنـــــی امحـــــد املرســـــل

 

 
ا: فی قوله الباقر يا حمّمد قد : قال جربئيل) ٤(َكذلَِك َجَعْلنا لُِكلِّ َنبِيٍّ َعُدو�

العظائم ويقيامن  ن ابی طالبجعل اهللا لک عدوين ضالني يبغيان لوصيک علی ب
 .له بالغوايل

 :إبن ّمحاد

                                                        
  .۱۹: لقمان)  ١
  .وبرجین، خ ل)  ٢
  .۱۹: لقمان)  ٣
بَعْضٍ زُخْرُفَ   بَعْضُھُمْ إِلی  وَ کَذلِكَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِيٍّ عَدُو�ا شَیاطینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ یُوحي)  ٤

؛ وَ کَذلِكَ جَعَلْنا لِکُلِّ )۱۱۲:االنعام(الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْھُمْ وَ ما یَفْتَرُونَ 
  ).۳۱:الفرقان(بِرَبِّكَ ھادِیاً وَ نَصیراً   نَبِيٍّ عَدُو�ا مِنَ الْمُجْرِمینَ وَ کَفی



  
  
  
  
  
  

  ١٠٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  برئت اليه من ائمة فتنة

 

  اقــاموا الــوغی فيــه عنــادًا علــی رجــل

 

ـــول ـــن نك ـــه م ـــت الي ـــط) ١(برئ   وقاس

 

ـــه علـــی دخـــل   ومـــارق ديـــن مـــات في

 

ــــم ــــوم وغاش ــــن ظل ــــه م ــــت الي   برئ

 

ـــابن بالغـــل ـــه ي ـــب ارث في ـــن غاص   وم

 

  ومــــن آكــــل االكبــــاد ابــــرء وأنتفــــي

 

ــ ــكلوم ــی الس ــاة عل ــوم الطغ ــابع الق   ن ت

 

 
ْمُس َو اْلَقَمرُ : فی قوله حممد بن الفضيل عن ابی احلسن : قال) ٢(َو ُمجَِع الشَّ

 .الشمس االول والقمر الثانی
ْمُس َو اْلَقَمُر بُِحْسبانٍ : فی قوله ابواحلسن يعذبان ابوفالن : قال) ٣(الشَّ

 .وفالن
امِل ِعزينَ  َعِن اْلَيمِني وَ : روی فی قوله اآلية نزلت فيهام حني حجدا والية ) ٤(الشِّ

 .عيلّ 

                                                        
  .نکوث، خ ل)  ١
  .۹: القیامة)  ٢
  .۵: الرحمن)  ٣
  .۳۷: عَنِ الْیَمینِ وَ عَنِ الشِّمالِ عِزینَ؛ المعرج)  ٤
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٠٩ 

 :)١(أبو العالء
ــــة ــــدی جماذل ــــت ال اب ــــی وان كن   ان

 

  لعصـــبة جعلـــت وجـــه املـــور قفـــا

 

  لعـــــامل غـــــري ذی شـــــّک بناعقهـــــا

 

  وصــــاحبيه وماكــــاداو مــــا اختطفــــا

 

ــــوا ــــطفی قتل ــــذين آلل املص ــــم ال   ه

 

  )٢(وغــادروهم شــالال طــائرين ســـفا

 

ـــاهبممـــالوا عـــ   ن احلـــق واستغشـــوا ثي

 

ــحفا ــه الّس ــو دون ــتكربين وارخ   )٣(مس

 

ـــدينهم ـــدنيا ب ـــل ال ـــورا عاج ـــوم ش   ق

 

ــدفا ــه ه ــدنيا ل ــی ال ــدين ف ــيربوا ال   وص

 

ــو حســن ــا اب ــا خــان موالن ــانوا وم   خ

 

ــا   وناقضــو عهــدهم فــی الــدين حــني وف

 

ـــاحبه ـــيم وص ـــی ت ـــری الخ ـــنا ن   لس

 

ــا ــذی افرتق ــی ال ــاغا ف ــدی مس ــی ع   اخ

 

                                                        
کلمة فی البین فلمرور االیام علیھا لم یتیسر لنا القرائة فکانت  فی المخطوطات لذھاب)  ١

  .الکلمة شبیھة الی المعری او السروی لوجود کلیھما بین الشعراء
  .شقا، خ ل)  ٢
  .السحقا، خ ل؛ السجفا، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١١٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــا ــــا ب ــــا رشه ــــدياتقمص   المر وارت

 

  )١(دون الوصـــّی بحـــق اهللا والتحفـــا

 

 
ا ظاملُِونَ  : قوله تعالی ) ٢( قاَل اْخَسُؤا فيها َو ال ُتَكلُِّمون َأْخِرْجنا ِمنْها َفإِْن ُعْدنا َفإِنَّ

 .اّهنم تداكو بعضهم علی بعض سبعني عاما حتی ينتهوا الی قعر جهنم
 .يعنی االول والثاين )٣( امانَو ُنِرَي فِْرَعْوَن َو ه: قوله تعالی

فاقسم بالذی فلق احلبة وبراء النسمة وانزل التورات علی موسی : أمرياملؤمنني
 .عطف الرضوس علی ولدهاصدقا وعدالً لتنعطفن عليكم هذه اآليات 

 :الكميت
ــــی كــــان اّوهلــــم ــــويص عل   ان ال

 

  ســـلام وافخـــرهم فخـــرا اذا فخـــرا

 

ـــه ـــول ب ـــرل اهللا الرس ـــزل ان ـــی من   ف

 

ــــاً مل ــــه برش ــــن قبل ــــه م ــــه رّب    يعط

 

ـــه ـــدام ل ـــذا ق ـــه ه ـــان يزعم ـــن ك   م

 

ــرا ــرتب منعف ــی ال ــه ف ــری انف ــی ي   حت

 

 

                                                        
  .والتحقا، خ ل)  ١
  .۱۰۸ -۱۰۷: المؤمنون )  ٢
  .۶: القصص)  ٣
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١١١ 

َب بِآياِت اهللاَِّ َو َصَدَف َعنْهاوَ : قوله تعالی َمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكَذَب و  َمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكذَّ
ْدِق إِْذ جاَءُه َأ َلْيَس  َب بِالصِّ وتنارصت ) ١(َجَهنََّم َمْثوًى لِْلكافِرينَ   يف َعَىل اهللاَِّ َو َكذَّ

امر ابابكر لينادی فی الناس  ان النبّي : اآلثار من رواة االخبار عن اهل البيت
: فقال خملصا فله اجلنّة، فاستقبله عمر فنهاه فرجعا الی النبّي  من جاء بال اله االّ اهللا

 ما فعلت يا ابابكر؟
 .ديت هبا الكل الناس عليهاان تا: هنانی هذا وقال: فقال

 .ال ننسيا شققه وال نقصصاه ريقه وال تكذبان احدوثته وال متنعاه حّقه: فقال النبّي 
 :الصاحب

ـــــــــاد ـــــــــد وزي ـــــــــا آل هن   ي

 

ــــــد ــــــرض احلداي ــــــم ع   )٢(انك

 

ـــــــة ـــــــاللة واجلهال ـــــــل الض   اه

 

  فـــــــی الــــــــدفائن والعقائــــــــد

 

ـــــــرک االمامـــــــة ـــــــذا ول ت   ه

 

ـــــــد ـــــــارب واالباع ـــــــی االق   ف

 

  هلبـــــــوطمل جتـــــــرتی عصـــــــب ا

 

                                                        
مِنْھُمْ فَقَدْ جاءَکُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ ھُدىً وَ   نْزِلَ عَلَیْنَا الْکِتابُ لَکُنَّا أَھْدىأَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُ)  ١

رَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَذَّبَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ صَدَفَ عَنْھا سَنَجْزِي الَّذینَ یَصْدِفُونَ عَنْ آیاتِنا 
؛ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ وَ کَذَّبَ )۱۵۷:االنعام(دِفُونَ سُوءَ الْعَذابِ بِما کانُوا یَصْ
  ).۳۲:الزمر(جَھَنَّمَ مَثْوىً لِلْکافِرینَ   بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ أَ لَیْسَ في

  .الخراید، خ ل)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ١١٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــــــد ــــــــة الفراق ــــــــی مناول   عل

 

ــــی علــــی عمــــد ــــت ال يبق   والبي

 

  اذا وهــــــــــــب القواعــــــــــــد

 

 
َو َمْن َيْعِص : وقوله بعيداً َو َمْن َيْعِص اهللاََّ َو َرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضالالً : قوله تعالی

 .)١( َعذاٌب ُمهنيٌ اهللاََّ َو َرُسوَلُه َو َيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه نارًا خالِدًا فيها َو َلُه 
ذيَن ُخيالُِفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتصيَبُهْم فِْتنٌَة َأْو ُيصيَبُهْم : ابو عبداهللا فی قوله َفْلَيْحَذِر الَّ

 .فيهام نزلت) ٢( َعذاٌب َأليم
 عن عهد اجلن؟: سئل صفوان بن حييی ابا احلسن

عليهم فبعث العهد مع  مل يكن جاهًال لكنّه اراد احلجة اّن رسول اهللا: فقال
االول الی وادی اجلن فلم يرد عليه احد فبعث مع الثانی فكان كذلک فاوحی اهللا 

ال يبلغ عنّی غري أمرياملؤمنني فبعث العهد معه وبعثهام مع  تعالی ان النبّي 
 .السالم عليكم: فينادی امرياملؤمنني
ؤمنني اهبط الينا فاّنا امرنا ان ورمحة اهللا وبركاته يا أمرياملوعليک السالم : فقالت اجلن

 .ال نرّد السالم االّ علی نبّي أو وّيص نبّي 

                                                        
رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَھُمُ  وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللَّهُ وَ ۳۶:  األحزاب )  ١

وَ مَنْ یَعْصِ  ۱۴:  الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِھِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَالالً مُبینا؛ النساء 
  .اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فیھا وَ لَهُ عَذابٌ مُھینٌ

  .۶۳: النور)  ٢
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١١٣ 

بسط له بساط ووضع له منرب فصعد املنرب وفتح الكتاب فقراء منه فلام نزل اليهم 
واهللا ما رأيت سحرًا أعجب من : ماشاء اهللا ان يقراء واقبل الثانی فيه الی صاحبه فقال

رأيت من سحر عّيل، فامر حمّمد أعجب من امهره اّنه ملا  وأّی شيئ: فقال صاحبه. هذا
ويلک لو : قد رأونا، فقال: كان ليلة الغار محلني قدامه فاستقبله قوم من قريش، فقلت

انی ألری سفينة جعفر واصحابه : فقال) ١(رأونا مل يقعدوا بحذائنا هيرقون املاء
ه ثم عاد املسح علی فارنيها فنمسح وجهي فنظرت الي: يسريون فی البحر فقلت

 .وجهی فاذا انا فی الغار فاضمرت عند ذلک اّنه ساحر مريد
 :العونة

  وقـــالوا عـــّيل افضـــل النـــاس كلهـــم

 

ــــات ــــة اهللك ــــا عرض ــــواله كنّ   ول

 

ـــده ـــه وعن ـــّق مع ـــّيل احل ـــالوا ع   وق

 

ــــتهامت ــــاس وال ــــن االدن ــــرئ م   ب

 

ــــا ــــالوا فقيهن ــــانا وق ــــالوا موص   وق

 

  واحفظنــــــا للــــــذكر واألثــــــرات

 

ــالوا  ــیوق ــه التق ــالوا ل ــنی وق ــه احلس   ل

 

ـــات ـــع القرب ـــی م ـــه العقب ـــالوا ل   وق

 

ـــــس ـــــاقرار أنف ـــــه ب ـــــاموا الي   وأن

 

  اجابتـــه طوعـــًا غـــري مضـــطهدات

                                                        
  .بالماء، خ ل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١١٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

ـــاهلم شـــكوا وقـــد مـــا يتقنـــوا   فـــام ب

 

  اذا ســـون ام زلـــوا عـــن الطرقـــات

 

 
ما هنی اهللا عن شيئ االّ وقد عصيا فيه حتی لقد نكحوا ازواج : قال ابوجعفر

صلق سناه إمرأة من بنی عامر بن صعصعة التی قالت اعوذ باهللا منک ، رسول اهللا
 .وطلق إمرأة من بنی كندة بنت ابی اجلون التی قالت لو كان نبّيا ما مات ابنه ابراهيم

ووّلی االمر االول ارتضی العامرّية والكندّية وقد خطبتا  فلام قبض رسول اهللا
 .ام احلجاب وان شئتام الباهفاجتمع االول والثانی وقاال اختار ان اشئت

 .اآلخر)١(فاختار الباه فتزوجتا فجذم احد الرجلني وجن
فطلقها قبل ان يدخل هبا ال لو سدلتم عن رجل تزوج إمرأة : ثم قال ابوجعفر
 .ال: حتل البيه، قالوا

 .اعظم حرمة من آبائهم فرسول اهللا: قال
كافران كافر : ني فقالوقد سئل عن الرجل: انه قال وروی عن علی بن احلسني

 .من توالمها
حّقنا ومحال الناس علی رقابنا وادخال الذل ) ٢(مها أّول من ابتز: وقال الباقر
 ).٣(بيوتنا، اخلرب

                                                        
 .وجه، ح ل)  ١
  .ابتر، خ ل)  ٢
ص  ۳۰ ج) بیروت -ط (؛ بحار األنوار ] نکیر اإلمام الباقر ع[  ۲۴۵تقریب المعارف ص )  ٣

۳۸۱ ]۲۰.[  
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١١٥ 

واهللا لقد ضيعانا وذهبا بحّقنا وجلسا فی جملسنا وكنّا احق به منهام ووطيا : وفی رواية
 ).١(علی اعناقنا ومحال الناس علی رقابنا

اليهود ) ٢(اسلام طمعًا الهنام كانا خيالطان: ام اسلام طوعًا وكرهًا وقالاهن: وسئل
ويسمعان بخروج حمّمد واستيالئه علی العرب كاستيالء بخت النرص علی علی بنی 

 .ارسائيل
ساعداه علی الشهادتني طمعًا ان جيدا منه والية بلد اذا انتظم امره وكان  فلام خرج

 .وبايعاه ذا جاءا علّياً حاهلام كحال فعلة والفعيل ا
 .وهذا اجلواب صدر عن صاحب االمر

 :ابوجعفر عبداهللا الربقي
ــــا ــــا علّي ــــی امام ــــيت لنفس   )٣(رض

 

ـــــا ـــــيم بري ـــــن آل ت ـــــبحت م   واص

 

  ولـــــدت علـــــی فطـــــرة املســـــلمني

 

  فــــــــالفيتنی مومنــــــــا مســــــــتويا

 

  تنقصــــــت تــــــيام لبغضــــــی هلــــــا

 

  وابغضـــت مــــن اجـــل تــــيم عــــديا

 

                                                        
سقطت ھذه الروایة من نسخة واثبتناھا من اآلخر وال دلیل لسقوطه عن نظر الناسخ اال )  ١

 -ط (؛ بحار األنوار ] نکیر اإلمام الباقر ع[  ۲۴۳یب المعارف ص تشابه الروایتین، تقر
  ].۲۰[  ۳۸۰ص  ۳۰ ج) بیروت

  .یطان، خ ل)  ٢
  .علیا امامک، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١١٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

 :احلمريي
ـــــ ـــــي اروع ك ـــــام النب ـــــهف   اع عن

 

ـــــيل ـــــی الفص ـــــر واب ـــــا لعم   وم

 

ــــخ ــــة ونف ــــن فجفجف ــــد االم   أعن

 

ـــدليل ـــراق ال ـــوف اط ـــد اخل   )١(وعن

 

ـــوا ـــدلوا وليس ـــا ع ـــاروا وم ـــد ج   لق

 

ــــــدول ــــــم وال ع ــــــيني ث   بمرض

 

 
 :ابوبكر اخلوارزمی

ـــار فـــی حـــب الـــويص   دخـــول الن

 

  وايثــــــــــاری الوالد النبــــــــــي

 

ــــدن ــــات ع ــــن جن ــــّب اّيل م   اح

 

  اخلـــــــدها بتـــــــيم او عـــــــدي

 

 

                                                        
  .الذلیل، خ ل)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١١٧ 

 ی ذكرهمف: فصل

) ١(َو ِمَن النَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َأْنداداً : فی قولهجابر عن ابی جعفر
هم واللهأولياء الثالثة اختذوهم ائمة من دون االمام الذی جعله اهللا للناس اماما : قال

 .النار) ٢(ولو يری الذين ظلموا الی قوله فی: فلذک قال
كاُء ُمَتشاكُِسون: يقول فی قوله جعفر بكري بن محران سمعت ابا : قال) ٣(  ِ ُرشَ
 .ورجال سلام لرجل قال نحن وشيعتنا سلموا ملوالينااالول والثانی واصحاهبام 

مْ : وقوله يعنی االول والثانی ومن اقتدی ) ٤(َو َلَيْحِمُلنَّ َأْثقاَهلُْم َو َأْثقاالً َمَع َأْثقاِهلِ
 .هبام

ْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض َو ُتَقطُِّعوا َأْرحاَمُكْم َفهَ : وملا نزلت قوله ْل َعَسْيُتْم إِْن َتَولَّ
ذيَن َلَعنَُهُم اهللاَُّ  فيكم نزلت هذه : الثالثة وقال اآليات، دعا النبّی ) ٥(ُأولئَِك الَّ

 .اآلية
ن توليتم ا: وقال املسيب بن رشيک نزلت فی بنی اميبة وبنی هاشم علی قرائة من قراء

 .يعنی بنی امّية واالرحام، بني هاشم
 

                                                        
  .۱۶۵: البقرة)  ١
  .من النار: وفی المصحف)  ٢
  .۲۹: الزمر)  ٣
  .۱۳: العنکبوت)  ٤
  .۲۳- ۲۲: محمّد)  ٥



  
  
  
  
  
  

  ١١٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  )١(}يف ثواب من لعن الشيخني{

: قال )٢(َمْن جاَء بِاْحلََسنَِة َفَلهُ : فی قوله تعالی زرارة بن اعني عن ابی عبداهللا
من ذكر فالنا وفالنا ولعنهام فی كّل غداة كتب اهللا له سبعني حسنة وحمی عنه عرش 

 .ات لعنهام اهللا ومن اتبعهام فی رس الرس وظاهر العالنيةسّيئات ورفع له عرش درج
فقال فيها ملا سئل عنهام لو قاتلتم عدّوكم كان أصلح لكم من  خطب أمرياملرمنني

 .مسألتی عنهام
 جعلت فداک ما تقول فيهام؟: فقال له ودخل الورد بن زيد علی ابی جعفر

فی اعناقهام الی يوم القيامة من غري يا ورد ما اهرقت حمجة من دم االّ كان وزرها : قال
 .ان ينقص من اوزار العاملني منها شيئ

 يا ورد: ثم قال
 لدی احلكم قبل اليـوم ما يقـرع العـصی
ــــيعلام ــــان االّ ل ــــم االنس ــــا عل   وم

 

 
وما عسيت ان : فضحک ثم قال: عنهام، قال عبدامللک بن عمر سألت ابا عبداهللا

 .اقول فی عبدين عصيا موالمها

                                                        
سیئاتنا الننا نحب ان یعطینا اهللا الشیخین فی القیامة حتی نفعل بھما  اضافة منا، عفي عنّا)  ١

  .الوطی من کلّ حفرة کانت فیھما
  .۸۴: ؛ القصص۸۹: ؛ النمل۱۶۰: األنعام)  ٢
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١١٩ 
وقد لزم بلجام دابته رجل من ولد خالد يابن رسول اهللا ما تقول : ل الرضاقا

 فيهام؟
 .يا هذا قل سبحان اهللا واحلمد هللا وال اله االّ اهللا واهللا اكرب: فقال
 يابن رسول اهللا انت حجة اهللا علی خلقه فی ارضه أسئلک فال جتيبني؟: قلت
مل يأتنا ) ٢(وهی عليهام ساخط صاحلة خرجت من الدنيا) ١(يا هذا لنا أمّ : فقال

 .الينا بالرضاء عنهام
 وسئل زيد بن علی وهو فی املعركة ما تقول فيهام؟

 اين السائل؟: فقال) ٣(فلم يكّلمه حتی اصاب جبينه تبل
 .مها رميانی مها قتالنی: فقال. ها انا ذا: فقال

ــــيلّ  ــــي ع ــــل بن ــــت قت ــــام التزم   ف

 

  وشــــــيعته ســــــوی املتقـــــــدمينا

 

 
 :اجلنديک 

  مــــا كــــان تــــيم هلاشــــم بـــــأخ

 

  وال عـــــــدي بأمحــــــــد بــــــــأب

 

  لكــــن حــــديثی عــــداوة وقلـــــی

 

                                                        
  .فاطمة علیھا السالم، کما فی حاشیة النسخ: أي)  ١
  .ساخطة، خ ل)  ٢
  .تیل، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١٢٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــة الشـــــعب   ســـــهركا فـــــی غياب

 

ـــة ـــم عالي ـــی الظل ـــدعوی ال ـــا ب   قام

 

  وحجـــــة خذلـــــه مـــــن الكـــــذب

 

ـــــّيكم ـــــي نب ـــــم اروی بن ـــــن ث   م

 

ـــب ـــدّو بالكل ـــدی ع ـــعا باي   )١(قص

 

 
 :أبو نرص الواسطي

ــم اّول ــی احلك ــار ف ــا ج ــا م ــوال مه   فل

 

ــــيهم ومل ــــرعل ــــاجلور آخ ــــتّن ب    يس

 

 
 :الّسويس

ــــوری ــــري ال ــــتم خ ــــد ان ــــا آل امح   ي

 

ـــــناد ـــــل واالس ـــــاء النق ـــــذاک ج   وب

 

  لــــوال الثالثــــة مــــا غصــــبتم حّقكــــم

 

  لــــيس ابــــن هنــــد وابنــــه وزيـــــاد

 

 

                                                        
  .عدوه الکلب، خ ل)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٢١ 

هذه : ی مصحفرأيت عنده مكتوبا ف ابراهيم ابن عبداحلميد عن ابی عبداهللا
 .وتان فيها وال حتييانجهنم التی كنتم هبا تكذبان اصلياها اليوم ال مت

 :الربقي
  واهللا واهللا ايــــــــــــامن اوكــــــــــــدها

 

ــــــا ــــــام وايقان ــــــا عل ــــــاهللا احلفه   ب

 

ـــدی ـــب ي ـــاءاملرن حت ـــاح م ـــو ان مفت   ل

 

ــا ــت عين ــح) ١(وكن ــا) ٢(اس ــل هتان   الوي

 

  ملـــــا ســـــقيت ابـــــابكر وال عمـــــر

 

ــــا   وال ابــــی عــــوف وال امللعــــون عثامن

 

ــــــــل ــــــــرو وال) ٣(وال الفعي   وال عم

 

ــــا جــــاء ــــن ســــعد اذا م ــــا اب   )٤(ظان

 

ــــبته ــــوق س ــــة املرس ــــن مرجان   وال اب

 

ــــا ــــا كان ــــن م ــــد اب ــــني يزي   وال اللع

 

ـــــــــدامللک وال   وال هشـــــــــام وال عب

 

ــــليامنا ــــد وال الطــــاغی س   عــــاتی الولي

 

                                                        
  .غیثا، خ ل)  ١
  .شح، خ لا)  ٢
  .الفضیل، خ ل)  ٣
  .ظمانا، خ ل)  ٤



  
  
  
  
  
  

  ١٢٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــم ـــــق ويله ـــــلوا احل ـــــؤالء اض   فه

 

  اری عــــــــــــداوهتم هللا قربانــــــــــــا

 

ــــة ــــّل فاحش ــــوا ك ــــذين اذاع ــــم ال   ه

 

ـــــلامنا ـــــی ذر وس ـــــوا الب ـــــم اهلك   ه

 

ــــــول ا ــــــوا لرس ــــــهمل حيفظ   هللا حرمت

 

  وال لـــــه عظمـــــوا قـــــدرا وال شـــــأنا

 

  وال لــــه ســــمعوا مــــا كــــان ينــــذرهم

 

ـــــا ـــــّام وعميان ـــــاهم ص ـــــی ظنن   حت

 

ـــدا ـــت جمته ـــا عش ـــنهم م ـــت ألع   ال زال

 

ــــا ــــرتب اكفان ــــني ال ــــد ب ــــی أوس   حت

 

 

 يف ذكر الّصحيفة وأصحاب العقد

بن اختلف فی سنة التعاقد فاكثرهم يقولون كان ذلک فی حجة الوداع وهو قول ابی ا
 .عند اداء سورة برائة: كعب ويقال

َثالَثٍة إِالَّ ُهَو رابُِعُهْم َو ال   ما َيُكوُن ِمْن َنْجوىنزلت آية النجوی : سلمة بن كهيل قال
ِمْن ذلَِك َو ال َأْكَثَر إِالَّ ُهَو َمَعُهْم َأْيَن ما كاُنوا ُثمَّ   َمخَْسٍة إِالَّ ُهَو ساِدُسُهْم َو ال َأْدنى
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٢٣ 

فی قوم تعاهدوا بينهم ال  )١( ٍء َعليم ُهْم بِام َعِمُلوا َيْوَم اْلِقياَمِة إِنَّ اهللاََّ بُِكلِّ َيشْ ُينَبِّئُ 
 .يؤتوها علّياً 

 .ما يدل علی ذلک وفی حديث سليامن االقطع عن االمام
ال يولوها  اّن القوم تواقعوا بالكعبة لئن ذهب حمّمد: العباس بن احلارث اهلاشمی

ال واهللا ال نطيعكم االّ ان ال : امية الی الذی صنعوا فقالت) ٢(فدعو النبّي اهل بيته 
وا َعىل: ينالوا من الفئ شيئًا فاهنم زعموا انه هلم فانزل اهللا تعالی ذيَن اْرَتدُّ   إِنَّ الَّ

َل َهلُْم َو َأْمىل ْيطاُن َسوَّ َ َهلُُم اْهلَُدى الشَّ ُْم قاُلوا  َهلُم  َأْدباِرِهْم ِمْن َبْعِد ما َتَبنيَّ ذلَِك بَِأهنَّ
َل اهللاَُّ َسنُطيُعُكْم يف فنزلت ) ٣(  َبْعِض اْألَْمِر َو اهللاَُّ َيْعَلُم إِْرساَرُهم  لِلَّذيَن َكِرُهوا ما َنزَّ

 .فی بنی امّية واالول والثانی وابو عبيدة
ُبوالتی بعدها ونزلت  ْتُهُم املَْالِئَكُة َيْرضِ َن ُوُجوَهُهْم َو َأْدباَرُهْم ذلَِك َفَكْيَف إِذا َتَوفَّ

َبُعوا ما َأْسَخَط اهللاََّ َو َكِرُهوا ِرْضواَنُه َفَأْحَبَط َأْعامَهلُْم  ُُم اتَّ  ).٤(بَِأهنَّ
ابو اسحاق ابراهيم فی كتابه وامحد بن حنبل فی مسنده وابو نعيم احلافظ فی احللية 

ان ابی بن كعب سّم ملا قال : وحممود الزخمرشی فی الفائق واللفض البی اسحاق 
هلک اهل العقدة ورّب الكعبة ثالثا هلكوا واهلكوا واهللا ما عليهم اسی ولكن آسی 

 .علی ما هيلكون من بعدهم من املسلمني
 .وروی ابو جارية العبدی عن ابی ذّر مثله

                                                        
  .۷: المجادلة)  ١
  .فھو عوانین، خ ل)  ٢
  .۲۶- ۲۵: محمّد)  ٣
  .۲۸- ۲۷: محمّد)  ٤



  
  
  
  
  
  

  ١٢٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
انا نسمع رسول اهللا ذكر هذا : فقالوا يا قوم اجتمعوا علی عهد رسول اهللا: ثم قال

جل ويذكر فضله يريد ان ال خيرج هذه اإلمرة من اهل بيته فتعالوا فلنتعاقد، الر
َو َمَكُروا َمْكرًا َو َمَكْرنا َمْكرًا َو ُهْم ال َيْشُعُروَن َفاْنُظْر : فتعاقدوا فيه فانزل اهللا تعالی

ْرناُهْم َو َقْوَمُهْم َأْمجَعَني  ا َدمَّ  .)١(َكْيَف كاَن عاِقَبُة َمْكِرِهْم َأنَّ
 من اهل التعاقد؟: فقلت
 .االول والثانی وابوعبيدة وفعلة والفعيل وعبدالرمحن وسعد وعمرو واملغرية: فقال
فجعل بيوهتم خاوية من امللک بام ظلموا فی تعاقدهم، فخوت بيوهتم من امللک : قال

 .الذی طلبوه وحرصوا عليه فال يرجع فی آهلم ابداً 
 .ثم حلف اهنا نزلت فيهم

دخلت الكعبة اثنا عرش، ثامنية من قريش واربعة من : عبداهللا بن احلسن قالحمّمد بن 
عبد ) ٢(ال يولوهنا احدا من بني سائر الناس فتعاقدوا ان قبض رسول اهللا

 .املطلب
نزلت االية فی الكتاب الذی : قال عن عبداهللا بن ميمون عن ابيه عن ابی جعفر

 .كتبه فالن وفالن ام ابرموا امر اآليتني
 )٣(َو َمْن ُيِرْد فيِه بِإِْحلادٍ : عن قوله تعالی سألت ابا جعفر: زرارة بن اعني

كانوا حتالفوا علی آل حمّمد لئن قبض رسول اهللا ال يدفعوا االمر فی آل حمّمد وال : قال

                                                        
  .۵۲- ۵۱: النمل)  ١
  .اثبتناھا من نسخة)  ٢
  .۲۵: الحجّ)  ٣
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٢٥ 

ُهْم َو َنْجواهُ  : ، فانزل اهللا تعالیيعطوهم من اخلمس ا ال َنْسَمُع ِرسَّ   ْم َبىلَأْم َحيَْسُبوَن َأنَّ
 .)١( َو ُرُسُلنا َلَدْهيِْم َيْكُتُبون

 .فهی جتری فی كّل رسقة أو معصية أو مظلمة
سمعت رجال من بنی اسد يسأل ابی : قال حمّمد بن عقيل عن فاطمة بنت احلسني

 ما بال قوم تأمروا علی ابيک ومل يأّمروه؟ 
 .ان القوم تعاقدوا وتوافقوا ان ال يولوها أيب: فقال

وا َعىل  :فرابوجع ذيَن اْرَتدُّ ْيطاُن   إِنَّ الَّ َ َهلُُم اْهلَُدى الشَّ َأْدباِرِهْم ِمْن َبْعِد ما َتَبنيَّ
َل َهلُْم َو َأْمىل الذين ارتدوا فالن واصحابه حني حجدوا اهلدی : قال ) ٢( َهلُم  َسوَّ

 .والشيطان سّول هلم هي االدمل واهلدی سبيل علی بن ابی طالب
َل اهللاَُّ َسنُطيُعُكْم يفه واما قول ذيَن َكِرُهوا ما َنزَّ ُْم قاُلوا لِلَّ ) ٣(َبْعِض اْألَْمرِ   ذلَِك بَِأهنَّ

فان فالنا وفالنا وفالنا توافقوا لئن قبض رسول اهللا ال يرجع الی آل حمّمد لالمر 
آل فدعوا بعض بنی امّية الی مشايعتهم علی ذلک فاجابواهم الی ان ال يعطوا 

 .شيئا من اخلمس حمّمد
 ثم قال هلم بنوامية الی من جتعلون اخلالفة من بعده؟

قال بنوامّية اما هذا ال نطيعكم فيه واما اخلمس فنطيعكم فی . الی فالن: قال االدمل
اخلمس اطاعوهم فيه ومل يطيعوهم فی ان تكون  بعض االمر هو امر آل حمّمد

                                                        
  .۸۰: الزخرف)  ١
  .۲۵: محمد)  ٢
  .۲۶: محمد)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١٢٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
اهللا فالن وفالن وكان من شايعهم علی اخلالفة الی فالن فكان الذين كرهوا ما انزل 

 .ذلک ابوعبيدة وعبدالّرمحن وسامل مولی ابی حذيفة
 .فكتبوا بينهم كتابا فكان الذی كتب الكتاب ابوعبيدة: قال
ا  نبّيه علی ما كتبوا وانزل اهللا عليه فاطلع اهللا عزوجل : قال َأْم َأْبَرُموا َأْمرًا َفإِنَّ

ُمون  .اآليات) ١( ُمْربِ
عقدوا فی ان ال تولوها هاشميًا بعد رسول  اهللا وان ينكحوا ازواجه من بعده : لوقي

هاُهتُمْ : فنزل  )٢(هللاكِتاِب ا  بَِبْعٍض يف  َو ُأوُلوا اْألَْرحاِم َبْعُضُهْم َأْوىل َو َأْزواُجُه ُأمَّ
: علی ذلک ملا نزل القرآن فانكروا وجلفوا عليه فانزل فی احلال )٣(ولقد وّنحهم

وا بِام َملْ َينا ُلوا َحيْلُِفوَن بِاهللاَِّ ما قاُلوا َو َلَقْد قاُلوا َكلَِمَة اْلُكْفِر َو َكَفُروا َبْعَد إِْسالِمِهْم َو َمهُّ
ْوا َو ما َنَقُموا إِالَّ َأْن َأْغناُهُم اهللاَُّ َو َرُسوُلُه ِمْن َفْضلِِه َفإِْن َيُتوُبوا َيُك َخْريًا َهلُْم َو إِْن َيَتَولَّ 

ْنيا َو اْآلِخَرِة َو ما َهلُْم ِيف اْألَْرِض ِمْن َوِيلٍّ َو ال َنصري ُم اهللاَُّ َعذابًا َأليًام ِيف الدُّ ْهبُ  ).٤(ُيَعذِّ
اصبحت امني  وروی اّن عمر كتب الصحيفة واودعوها الی عبيدة فقال له النبّي 

 .هذه االمة وباطن االمر اهنا غدر
قال عمر عند موته لو ان لی بالغ : ن ابی احلسن يقولسمعت احلسن ب ابان بن عياش

االرض ذهبا الفتديت به من هول املطلع و لوددت ان خرجت منها كفافا ال علّی وال 
 .يل

                                                        
  .۷۹: الزخرف)  ١
  .۶: االحزاب)  ٢
  .لمة اشکلت علینا قرائتھاھنا ک)  ٣
  .۷۴: التوبة)  ٤
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٢٧ 

 سبحان اهللا تقول هذا؟: فقال له ابنه
 .دعنی ويلک فنحن اعلم بام صنعنا وتوافقنا عليه انا وصاحبی وابو عبيدة ومعاذ: قال

اتوب الی اهللا من تعاقدنا علی اهل البيت ان قبض : نی قال عند موتهابوسعيد ان الثا
 .رسول اهللا ال نوليه منهم احدا

دخل علی عمر وهو مسّجی  وهی الصحيفة التی روت العامة ان أمرياملؤمنني
 .ما ابالی القی اهللا بصحيفة هذا املسّجی: فقال

كعبة فدخلوا املسجد خرجوا من الوكان عمر الكاتب هلا فلام اودعوه الصحيفة 
 .هذا امني هذه األّمة: ورسول اهللا فيه جالس فنظر الی ابی عبيدة فقال

فاالمني ال خيلوا ان يكون امينا لقوم علی شيئ مثل وديعة او معاملة او توسط او 
 .نحوها، واما ان يكون ليس فی القوم امني غريه

وان كان امني  يتفان كان امينهم علی شيئ كان هلم عنده فصّح خري اهل الب
 .الصحابة ومل يكن فيهم امني غريه فهذا فيه خذی علی قابله

 :السنوي
ــــت ــــحيفة ختم ــــالل ص ــــّر الض   ج

 

  بعــــــد النبــــــي ختامهــــــا قــــــض

 

ـــــرق ـــــلم ح ـــــب مس ـــــل قل   ولك

 

ـــــب ـــــؤمن رض ـــــم م ـــــل عظ   ولك

 

  موحــــــد رسق) ١(ولكــــــل عــــــني

 

                                                        
  .غیر، خ ل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٢٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــب ـــــا فض ـــــدامع ماؤه ـــــدم امل   ب

 

 
 :احلمريي

ــــدی ــــی ع ــــام بــــال اخلالفــــة ف   ف

 

ـــــيم واال ـــــالبوت ـــــا انق ـــــور هل   م

 

ــــــيلّ  ــــــيهم ع ــــــد ف   وصــــــنو حمّم

 

ــــد ضــــاموه اذ كتــــب الكتــــاب   لق

 

ـــــالوا ـــــيهم وم ـــــن ول ـــــادوا ع   فخ

 

ـــــاب ـــــی شـــــيخني حكمهـــــام تب   ال

 

ـــــداه ـــــی وعان ـــــام الوص   مهـــــاد ظل

 

  وعـــاوهنم علـــی الظلـــم الصـــحاب

 

 
 :وله

 ـحيفـی الصـــعهم فــمـجـب) ١(ــواـتراض
  ومــــــا عــــــارف القــــــوم كاهلـــــــايم

 

ـــــــــه ـــــــــول اإلل ـــــــــاخراج آل رس   ب

 

ــــــاكم ــــــم احل ــــــک واحلك ــــــن املل   م

 

                                                        
  .تراموا، خ ل)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٢٩ 

  وكالنــــــــوا بكفــــــــران رّب العبــــــــاد

 

ــــــاتم ــــــع الش ــــــول م ــــــتم الرس   وش

 

 
 :مهيار

  وقائــــل لــــی علــــی كــــان وارثــــه

 

ـــوا ـــوه ام منع ـــل اعط ـــه فه ـــالنص من   ب

 

ـــا ـــت اذكره ـــات لس ـــت هن ـــت كان   فقل

 

  جيــــزی هبــــا اهللا اقوامــــا بــــام صــــنعوا

 

ــــت ــــميتهم زوي ــــاال اذا س ــــغ رج   ابل

 

  ععنــــی وجــــوه بنــــی الشــــحناء متتنــــ

 

ـــــة ـــــدين مايل ـــــاة ال ـــــوا وقض   توافق

 

ـــوا ـــه واقرتع ـــوا في ـــت تالح   فحـــني قام

 

ـــدر ـــی الغ ـــم ف ـــاع اوهل ـــانيهم) ١(اط   ث

 

  وجــــــاء ثــــــالثهم يقفــــــوا ويتبــــــع

 

ـــــة ـــــدنيا مقبل ـــــان وال ـــــدهر لون   فال

 

  كيــــــف يرتــــــدع) ٢(اآلن قلبــــــک

 

                                                        
  .العذر، خ ل)  ١
  .قلب، خ ل)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ١٣٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  والنــاس بعــدک مــا القــوا ومــا قربــوا

 

ــــنعوا ــــة مــــا عــــابوا ومــــا ش   وللخيان

 

 
مهملة عذرًا وشمل رسول اهللا منصدع وآله وهم آل اهللا  هللاهذی قضايا رسول ا

وهم رعاة ذا للدين ضيموا بعده ورعوا ميثاقه فيهم ملقی وامته عليهم مع من عاداهم 
) ١(شيع تضاع بيعته يوم الغدير هلم بعد الرضا وحتاط الروم والبيع ما بني نارشحبل

 ).٢(امس ابرم
 .باملكر خيدعه عن آجل عاجل حلو فينخدعيعّد مسنونه بعده البدع وبني منتقض 

 :ابن عودي النييل
  الـــی اهللا ابـــرء مـــن الرجـــال تتـــابعوا

 

  علی ظلمهـم اهـل التقـی حـني اقـدموا

 

  وعـــاتوا بـــآل املصـــطفی بعـــد موتـــه

 

  بمـــن قتـــل املختـــار بـــاالمس مـــنهم

 

  وتـــــاروا عليـــــه ثـــــورة جاهلّيـــــة

 

ــلم ــوم مس ــی الق ــان ف ــا ك ــه م ــی ان   عل

 

ـــــم و ـــــيافهم اردوه ـــــدينهمباس   ب

 

ـــدم ـــنهم ال ـــا م ـــاطراف القن ـــق ب   اري

 

                                                        
  .کذا)  ١
  .ابرمه، خ ل)  ٢
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٣١ 

ـــة ـــوف امي ـــوم الطف ـــدمت ي ـــا ق   وم

 

  علـــی الســـبط االّ بالـــذين تقـــّدموا

 

 
 :مرزكي

ـــدا ـــدر غ ـــی ب ـــام ف   ان رضب اهل

 

  
  جالبـــا بـــالطف هنتيـــک احلـــرم  

 

 
 :الصوري

ـــه ـــی واهل ـــادی النب ـــن ع ـــأل م   سيس

 

ــــدا ــــتم حمّم ــــتم ال خلف ــــام ذا خلف   ب

 

  بـــــامذا ينـــــال الفاســـــقون شـــــفاعة

 

ـــــدا ـــــاربوا آل امح ـــــا ح ـــــد مل   المح

 

ـــــو ـــــال تبوئ ـــــو اهللا ك ـــــون عف   ترج

 

ــــار اذ خــــالفتم اهللا متعمــــدا   مــــن الن

 

 
 :الربقّي 

ــم ــرا فــی صــحن داره   وعنــد مــا مك

 

ــدوان ــم وع ــن ظل ــحيفة م ــن الص   بط

 



  
  
  
  
  
  

  ١٣٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــزنيم ــاذ وال ــامل ومع ــن س ــن) ١(م   وم

 

ـــی ـــور الزان ـــدهتم واالع ـــی عبي   اب

 

  ظّلـــوا يـــديروهنا مـــا بيـــنهم ســـفهاً 

 

ــؤ ــنئاندور الك ــا ش ــی غوغ   وس عل

 

ـــــا هـــــذا وذاک اذا ـــــذا يناوهل   ه

 

ـــدان ـــط املي ـــی وس ـــّرة ف ـــا ك   كاهن

 

 

 فصل فی اصحاب العقبة وخرب البعري

وا بِام َملْ َيناُلوا َو ما َنَقُموا إِالَّ َأْن َأْغناُهُم اهللاَُّ َو  : عامر وحذيفة انه نزل قوله تعالی َو َمهُّ
ْنيا َو َرُسوُلُه ِمْن َفْضلِِه َفإِْن َيتُ  ُم اهللاَُّ َعذابًا َأليًام ِيف الدُّ ْهبُ ْوا ُيَعذِّ وُبوا َيُك َخْريًا َهلُْم َو إِْن َيَتَولَّ

 .فی اصحاب العقبة) ٢(اْآلِخَرِة َو ما َهلُْم ِيف اْألَْرِض ِمْن َوِيلٍّ َو ال َنصري
ُبوا َلَك اْألُُموَر َحتَّى  َلَقِد اْبَتَغُوا اْلِفْتنََة ِمْن َقْبُل  : ابن جريح وابن جبري فی قوله َو َقلَّ

 .فی اصحاب العقبة)٣( جاَء اْحلَقُّ َو َظَهَر َأْمُر اهللاَِّ َو ُهْم كاِرُهون

                                                        
  .الزینم، خ ل)  ١
  .۷۴: التوبة)  ٢
  .۴۸: التوبة)  ٣
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٣٣ 

َل َعَلْيِهْم ُسوَرٌة ُتنَبُِّئُهْم بِام يف : قوله تعالی: ابن كيسان ُقُلوِهبِْم   َحيَْذُر املُْنافُِقوَن َأْن ُتنَزَّ
َذُروَن َو َلئِْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ إِنَّام ُكنَّا َنُخوُض َو َنْلَعُب ُقْل  ُقِل اْسَتْهِزُؤا إِنَّ  اهللاََّ ُخمِْرٌج ما َحتْ

ْن َأ بِاهللاَِّ َو آياتِِه َو َرُسولِِه ُكنُْتْم َتْسَتْهِزُؤَن ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إيامنُِكْم إِْن َنْعُف عَ 
ُْم كاُنوا ُجمِْرمنيَ طائَِفٍة ِمنُْكْم نُ  ْب طائَِفًة بَِأهنَّ  .نزلت فی اصحاب العقبة )١(َعذِّ

وَن اْألَْدباَر َو كاَن َعْهُد اهللاَِّ  : مقاتل فی قوله َو َلَقْد كاُنوا عاَهُدوا اهللاََّ ِمْن َقْبُل ال ُيَولُّ
 .نزلت فی اصحاب العقبة)٢(َمْسُؤل
 .نزلت يوم العقبة) ٣(َحيَْذُر املُْنافُِقونَ   :الباقر
ذيَن َيْكُفُروَن بِاهللاَِّ َو ُرُسلِهِ   :وعنه   .نزلت فی اصحاب العقبة) ٤(إِنَّ الَّ
 .نزلت فيهم) ٥( َفإِذا َنَزَلت بِساَحتِِهم  :وعنه

وابان بن  فی املسرتشد ابن بابويه فی اخلصال وفی االمتحان وابن جرير الطربی
سحاق والزجاج والكلبی والواقدی والزهری فی كتابه وحممد بن ا) ٦(عثامن

هنی ان يسبقه احد  باسانيدهم عن ابی ذر وعامر وحذيفة وابی الطفيل ان النبّي 
 .عقبة ابرس ويقال اسمها عقبة ذی قيق

 .فامرين ان اقعد فی اصلها فانظر من يمّر واخربه: قال حذيفة

                                                        
  .۶۶-۶۴: التوبة)  ١
  .۱۵: االحزاب)  ٢
  .۶۴: التوبة)  ٣
  .۱۵۰: النساء)  ٤
  . فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِھِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرین ۱۷۷: الصافات)  ٥
  .حثمن، خ ل)  ٦



  
  
  
  
  
  

  ١٣٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ان رسول يأمرک ان عن حذيفة ان اقول الكرب صخرها  وفی تفسري االمام احلسن

ودخلت الصخرة تنفرجی حتی ادخل جوفک و انظر منک املاّرين فاّديت الرسالة 
ورايت االربعة عرش علی مجاهلم متلثمني ثم انفجرت الصخرة فحّوله اهللا مثل طائر 

فاهنض بنا انت وسلامن وعامر وتوكلوا : فطار فی اهلواء حملقا فاخربه بام كان فقال
وق الطريق حجارة فی دباب فدحرجوها من فوق لينفروا الناقة علی اهللا فوجدوا ف

برسول اهللا فلام قربت الدباب من ناقة رسول اهللا ارتفعت ارتفاعا عظيام فجاوزت 
 .ناقته

قد حرجوا الدباب بني قوائم الناقة فذعرت وكادت ان ينفر وفی خرب الباقر
ليلة ظلامئ فقال  اسكنی فليس عليک بأس فسكنت فكانتفصاح هبا  برسول اهللا

ال ختف علی منهم احدا فاخذت االرض باخفاف رواحلهم فصاح هبم : النبی
 .رسول اهللا

ادعوهم بامائهم فدعاهم فلم : عرفت مجاهلم فقال النبی: قال حذيفة: وفی رواية
جلامهلم بالوقف فوقفت فنزلوا عنها فتجاوز  جتيبوه وهرولوا بجامهلم فنادی النبی

وقفة فادركته  ضيق وهم علی راسه شاهرين سيوفهم فوقفعن امل النبی
 .مل يبلغنا املنادی: الصحابة فانسلوا فی بينهم فعنفهم الناس للمخالفة فقالوا

وفی رواية ابی احلارثة عن ابی ذر كان عامر آخذا بحظام الناقة وحذيفة خلفها فحمل 
 .فی مضيق وكانا يذبان عنه القوم علی رسول اهللا

 .صار عن امحد فی حديث حذيفة كان اصحاب العقبة اربعة عرش رجالً مسند االن
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٣٥ 

ابوالرشور وابو الدواهی : اصحاب العقبة اربعة عرش رجالً  جابر عن ابی جعفر
وابو احلارث وعمرو وابن عوف وسعد وابوسفيان وابنه وفعلة والفعيل وابو االعور 

 .السلمی وابو قتادة االنصاری واملغرية بن شعبة
ابوعبيدة وسامل مولی ابی حذيفة وخالد ومل يذكر ر وحذيفة انه كان فيهم روی عام

 .الفعيل وال ابا سفيان وال قتادة
 .وفی حديث آخر عن حذيفة ذكرهم سوی الفعيل وسامل

كانوا مخسة رجال وذكر اجلامعة مع سامل والفعيل وحممد بن مسلمة ومل وعن االعمش 
 .يذكر خالدا وال ابا سفيان

اسامء  وجدنا فی كتاب أمرياملؤمنني: قال: بن محران عن الصادق ّمدحموعن 
اصحاب العقبة فاذا هم مخس وعرشون نفسا وذكر ابا فالن وفالن وفالن وفعلة 

وابواالعور وسعد وسعيد وخالد بن وليد ) ١(والفعيل وابو سفيان ومعاوية وعمر
قيس وجرير بن وخالد بن عرفطة واحلكم ابن ابی العاص ومروان واالشعث ابن 

عبداهللا البجلی وابو حذيفة مولی سامل وابوهريرة وابو موسی وابو عبيدة وعبد الرمحن 
 .وابو قتادة وسامل واملغرية

 افال ترضب رقاهبم؟: وفی حديث عامر وحذيفة قلت
اكره ان يتحدث الناس ان حمّمدا استنرص بقوم حتی اذا استظهر علی اصحابه : قال

ين بخرب القوم وسّامهم يل انطلق فادع الی الذين فی ذلک اخلباء قتلهم ولكن اهللا اخرب
ما محلكم : فكانوا مخسة عرش رجال فانطلق القوم معی فلام نظر اليهم اسرتجع وقال

                                                        
  .عمرو: کذا فی المخطوطات ولعل الصحیح)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٣٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
انا : علی هذا الفعل العظيم؟ وذكر عن كلب واحد منهم قوله وعنّفهم فكانوا يقولون

 .يطلعک عليهمل نومن بک قبل الساعة يقينا وظننا ان اهللا ال 
 .خيرج اضغاهنم جعل النبیف

ارادوا واهللا قتل حممد فلام رآهم رسول اهللا قال : وفی رواية االصبغ بن نباتة انه قال
 منافقون الی يوم القيامة اما انت يا اول فام اوقفک هذا املوقف؟

 .آخيت بينی وبني زفر: قال
 ما اوقفک ههنا؟: فقال للثاين

 .اهللا برح اخلفاء يا رسول: قال
 يا فعيل ما اوقفک؟: فقال
 ).٢(ووقعت اصبح بجمل) ١(خفت فوت املطی فسبقت براحلتی من: قال

 .يارسول اهللا ان الثانی امرنی بذلک: ما اوقفک؟ فقال) ٣(وانت يا ثالث: فقال
 .يا فعيل اما انت فروثة محار خري منک: فقال

 .قون باقدامهمی تطأک املنافواما انت يا نعامن فجيفة علی الرصاط ملقّ 
 .واما انتم فمنافقون الی يوم القيامة: وقال

دخلت مسجد : حممد بن اسحاق عن عمرو بن عبيد عن احلسن عن عطية العوفی قال
فاذا رجل قد تسجی بثوبه وحوله مجاعة فسألتهم عن شيئ فلم يعرفون  رسول اهللا

                                                        
  .زیادة من بعض النسخ)  ١
  .بجملی، خ ل)  ٢
  .وانت رابع، خ ل)  ٣
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٣٧ 

عن وجهه فاذا علی بالعلم فكشف املسّجی ثوبه ) ١(يا اصحاب حمّمد تظنوا: فقلت
عن اّی امر االمة تسأل فواهللا ما زالت هذه االمة : شيخ ابيض الراس واللحية فقال

) ٢(وايم اهللا بقيت الی يوم اجلمعة مكبوبة علی وجهها مذ قبض رسول اهللا
 .مقاما اقتل فيه) ٣(اليؤمن

بة اال هلک اهل العقبة  اال هلک اهل العقبة اال هلک اهل العق: فسمعته يقول: قال
فلام  اال ابعدهم اهللا واهللا ما اساء عليهم انام اساء علی من هيلكون من امة حممد 

 .ن يوم االربعا رأيت الناس يموجونكا
 .مات سّيد املسلمني ابی بن كعب: ما بالكم؟ قالوا: فقلت
 . تقم ذاک املقامسرت اهللا علی هذا املسلم حيث مل: قلت

 :العوين
 ــــومة الـوغـیويــعـسـوب ديـن اهللا فـی ح

ــــدرات ــــث والغ ــــل النك ــــاض اه   اذا خ

 

ــــــــبال ــــــــافح مق ــــــــار ك   اذا ولواالدب

 

ــــــــات ــــــــات منهزم ــــــــرد الراي   ومل ت

 

ـــا ـــاب مرحب ـــرو ال ه ـــن عم ـــاف م   وال خ

 

  وال اســــــتعظم االحــــــزاب جمتمعــــــات

 

                                                        
  .تظنون، خ ل)  ١
  .القیامة، خ ل)  ٢
  .ألقومن، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١٣٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــــتهم) ١(وال هــــــو ممــــــن يقــــــرّ    واثب

 

ــــــــــاة ــــــــــّرة هبن ــــــــــوه م   وال طلب

 

 
 :النايش

  فبــــات حممــــد فــــی الليــــل يرســــی

 

ــــت  ــــد طرح ــــابوق ــــه ذب   )٢(لناقت

 

ــــليام ــــدا س ــــني غ ــــه ح ــــوا عن   فول

 

  فضــــــمهم املغــــــاير والشــــــعاب

 

  )٣(فاحـــدق بـــالنبّي بـــارض حـــون

 

ــــــه احلقيبــــــة واحلقــــــاب   وحوالي

 

ـــــــيهم ـــــــة وف ـــــــامهم لطائف   وأس

 

  )٤(حذيفــــة ظــــل ســــعيهم وخــــابوا

 

ــــنهم ــــامء ع ــــوا االس ــــال اال اكتم   وق

 

ــــــتجابوا ــــــية واس ــــــاموا بالوص   فق

 

 

                                                        
  .یفرّ، خ ل)  ١
  .دباب، خ ل)  ٢
  .حونی، خ ل)  ٣
  .کذا فی المخطوطات مع ما بعده من االبیات، فتامل)  ٤
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٣٩ 

 ):١(منصور ابن محاد
ـــــــــذين ـــــــــم ال ـــــــــافقوا ه   ن

 

ــــــــــــــارقوا ــــــــــــــدا وف   حمم

 

ــــــــــــــوا ــــــــــــــّيه ووافق   وص

 

ــــــــه ورسا ــــــــّد عن ــــــــن ص   م

 

ــــــــة ــــــــوم العقب ــــــــبک ي   حس

 

ـــــــــعبه ـــــــــه مش ـــــــــن قص   م

 

  وفعلهــــــــم مــــــــا اعجبــــــــه

 

ـــــريه  ـــــی وغ ـــــن اكتف ـــــه م   كافي

 

ــــة   عــــّام لكــــم ثالــــث اهــــل العقب

 

ـــــه ـــــه وارتقب ـــــا رام ـــــات مم   فج

 

  رام بخـــــــري املرســـــــلني امحـــــــد

 

  )٢(كـــــل لعـــــني حيســـــن منكـــــر

 

 

                                                        
  .کذا فی المخطوطات)  ١
ال یخفی علیک ما فی الشعر من التشویش ولعدم حصول نسخة مصححة او ما ینقل فیه )  ٢

الشعر صحیحة ابقینا الشعر علی حاله وللمستحصل تصحیح الشعر حتی نستفید من علمه 
  . علی کل شیئ لقدیروتصحیحاته، واهللا



  
  
  
  
  
  

  ١٤٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 النّبي فی كتامهنم وصّية: فصل

َهواِت ِمَن النِّساِء َو  : انه نزل قوله عن الباقر حممد بن علی َن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ ُزيِّ
َمِة َو اْألَْنعاِم َو اْحلَْرِث  ِة َو اْخلَْيِل املَُْسوَّ َهِب َو اْلِفضَّ  اْلَبنَني َو اْلَقناطِري املَُْقنَْطَرِة ِمَن الذَّ

فی االول والثانی ومن اتبعهم ) ١( ْنيا َو اهللاَُّ ِعنَْدُه ُحْسُن املَْآبذلَِك َمتاُع اْحلَياِة الدُّ 
 .بطلب امللک وتركوا وصية النبّي فی عيلّ 

ُكتَِب َعَلْيُكْم إِذا َحَرضَ َأَحَدُكُم املَْْوُت إِْن َتَرَك َخْريًا اْلَوِصيَُّة لِْلوالَِدْيِن َو : وقال تعالی
ُلوَنُه  اْألَْقَربَني بِاملَْْعُروِف  ذيَن ُيَبدِّ ام إِْثُمُه َعَىل الَّ َلُه َبْعَد ما َسِمَعُه َفإِنَّ ا َعَىل املُْتَّقَني َفَمْن َبدَّ َحق�
 ).٣( َأْوالِدُكم  ُيوصيُكُم اهللاَُّ يف : وقال) ٢( إِنَّ اهللاََّ َسميٌع َعليم

يت املبيت ما حق امر مسلم له شيئ يوصی فيه يب: البخاری عن ابن عمر قال النبی
 .اال وصيته مكتوبة عنده

 .من مات بغري وصية مات ميتة اجلاهلية: وقال

 كيف ذاک؟: قيل. ال : ثم روی التارخيی انه سئل ابن عباس اوصی رسول اهللا ؟ قال 

                                                        
  .۱۴: آل عمران)  ١
  .۱۸۱-۱۸۰: البقرة)  ٢
  .۱۱: النساء)  ٣
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٤١ 

لو بعثت الی ابی بكر : ابعثوا الی عّيل فادعوه فقالت عايشة قال رسول اهللا: قال
 .وقالت حفصة بعثت الی عمر 

فاجتمعوا عنده مجيعا فقال رسول اهللا انرصفوا فلم يک لی حاجة اليكم : قال
 .فانرصفوا

كان وصّيًا فغضبت فقالت متی  روی البخاری ان عايشة ذكر عندها ان علّياً .
اوصی اليه وقد كنت مستندته الی صدری فدعی بالطشت فلقد اسحبت فی حجری 

 .وما شعرت انه قد مات فمتی اوصی له

ا التشنيع علی الطاهر املطهر رويتم حديث عّيل والعباس ومنازعتهام الی فابرصوا هذ
 .ابی بكر ومّرة اخری الی عمر 

انتقل من غري وصية مع حثبه عليها واجيابه هلا بل الی خالف ما امر  وقد امجعتم انه
 .تعالی واوجب علی الكلفني بل نسبتموه الی موت اجلاهلية  اهللا

بال وصية  وما احتاج االمة الی خليفة وابوبكر وصی الی  خرج والطرفة ان النبّي 
عمر ومل جيوز ابوبكر ان خترج من الدنيا بال وصّية ويرتک الناس بال خليفة وال 

 .فی سّتةاستحّل عمر حتی جعلها شوری 

االسكندرانی فقالک هل وفی الكتاب االعتامد عن امللک الصالح انه ناظر ابا اسحاق 
 ا؟احد استخلف النبّي 



  
  
  
  
  
  

  ١٤٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
انه قال من كذب علی عامدا متعمدا فليتبوء  هل اخلرب املروی عنه : فال. ال: قال

 مقعده من النار صحيح؟

من : فاخربنی عام كان ابوبكر فی خالفته يكاتب به عامله وكتابه يقول: قال. نعم: قال
أليس : قال. بل من خليفة رسول اهللا: خليفة رسول اهللا ام من خليفة املسلمني؟ قال

لعله ما كان ابوبكر يكتب به الی الناس ولعله ما : مضی ومل يستخلف ؟ فقال لنبّي ا
 .كان يقول من خليفة رسول اهللا

ذكر املربد فی كامله وليس فيه انتصار مذهب ان ابابكر كتب حني ولی عمر هذا : فقال
ال ما عهد ابوبكر خليفة رسول اهللا عند آخر عهده بالدنيا واول عهده باآلخرة فی احل

التی يؤمن فيها الكافر ويّتقی منها الفاجر ان استعملت عليكم عمر بن اخلطاب فان بّر 
وعدل فذلک علمی به وان جار وبّدل فال علم لی بالغيب واخلري اردت ولكل امرئ 

 ).١(ما كسبت وسيعلم الذين ظلموا اآلية

را فی وامللک الصالح ما كان حيتاج الی هذا التعسف الن الطربی واخلطيب ذك
هذا امر يطول : تارخيهام انه ملا ولی عمر قالوا له يا خليفة خليفة رسول اهللا فقال عمر

يا خليفة خليفة خليفة رسول اهللا بل انتم مؤمنون وانا : كلام جاء آخر خليفة، قالوا
 .فسّمی امرياملومننيامريكم 

                                                        
ھیھات اذا قلنا انه لعنه اهللا قراء القران وآمن به حتی استفاد منه فی تکلمه، بل انه قال )  ١

بمقالة من عند نفسه واشبه بالقرآن حتی یظل بکالمه بعض حمار کانوا حوله ویتصورونه 
  .ا جعلنا المتن قسما من القرآن وابقینا المتن علی حالهاماما ولھذا م
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٤٣ 

عليک يا خليفة السالم : وفی تاريخ البالذری ان بالالً يقف علی باب ابی بكر فيقول
رسول اهللا فلام استخلف عمر قال الصالة يا خليفة خليفة رسول اهللا فقال عمر انتم 

 ).١(مومنون وانا امريكم فدعی امرياملومنني

انا خليفة : انه قيل البی بكر يا خليفة اهللا فقالوفی تاريخ البالذری وفائق الزخمرشی 
 .حممد وانا بذلک راض

اهر عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز سأل ابابكر بن وذكر ابن االنباری فی الز
ابی خثيمة ألی سبب كان يكتب ابوبكر من ابوبكر خليفة رسول اهللا وكان عمر 

 يكتب من خليفة ابی بكر ثم كتب من امرياملومنني؟

كتب عمر الی عامل العراق ابعث الی برجلني نبيلني جلدين اسأهلام عن العراق : قال
ه بليد بن ربيعة وعدی بن حاتم فاناخا راحلتيهام بفناء املسجد حتی واهله فبعث الي

دخال فوجدا عمر وحكی له مقالتهام ثم قال فانت االمري ونحن املومنون فاستحسن 
 .ذلک عمر وقال للناس انا امري وانتم املومنني

كان راعی االمة ومدبرها وله فی له  وفی كتاب التعجب عن الكراجكی ان النبی
صته اوالد وازواج واقارب واشياء يتنازع فيها اهله وغريه وله حقوق حتتاج فی خا

                                                        
اال لعنة اهللا علیھم فی ما ارتکبوه فی حق بالل فراجع الی روضة المتقین وحاشیة الوحید )  ١

علی المنھج وسماء المقال فیما رووه من منقوالت رجال الکشی فی حق بالل وما عملوه 
یظھر لک عندئذ مجعولیة کل قول یدل بشکل الخلفاء به لمحبته بیت الوحی وضربه ایاه و

  .من االشکال علی میل بالل الی ائمة النار واخیاره مقام المؤذنیة لھم



  
  
  
  
  
  

  ١٤٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
الی ان تقضی وله دين وعدات حيب ان يقضی وال يقوم بذلک اال وصی وهل 
الوصية اال مثل قوله من كنت مواله فعّيل مواله وقوله انت منی بمنزلة هارون من 

ء سورة الربائة وفی طرح االصنام فی ادا موسی االّ انه ال نبّی بعدی واستنابته اياه
 .وغري ذلک

كان يتولی بنفسه استخالف من  ومن عجب امرهم اهنم يعرتفون ان النبّی 
يستخلفه فی امر من االمور وتامري من يأمره فی مرص من االمصار حتی انه انفذ رسية 
قدم عليها جعفرا فقال ان اصيب فامريكم زيد فان اصيب زيد فامريكم عبداهللا بن 

 .رواحة

واالستظهار هلذه الرسية فی املصلحة ورفع التنازع ) ١(فانظر الی هذا الناهی
كان اذا خرج من املدينة استخلف عليها وعلی من فيها من  وامجاعهم ان النبی

من ) ٢(يقوم بمصاحلهم بنهضته ويسري فيهم بعد بسريته اشفاقا من امهاهلم وفرقا
 .فساد احواهلم وطلبا ملصلحتهم

بعض من قلد القيام بحسن النظر اليهم فی السياسة والتدبري مع قرب  )٣(اهلها فانام
 .اليهم) ٤(املسافة بينه وبينهم ورسعة اوبته

                                                        
  .التنافی، خ ل)  ١
  .وقوعا، خ ل)  ٢
  .اھمفلھا، خ ل)  ٣
  .اوتیه، خ ل)  ٤
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٤٥ 

ثم انه عند وفاته وطمع اهل الكفر والنفاق فيهم وترقبهم الختالف كلمتهم وتشتت 
اللطف ومل حيسن النظر ) ١(شملهم امهل امرهم وترک االستخالف فيهم وحرمهم

هلم فانعم النظر فی حياته فی االمر الصغري وحرسه من التفريط وامهل عند وفاته 
قد اوصی  االمر الكبري واخلطر اخلطري وعّرضه للتضييع وهم قد اعرتفوا بان النبي

الی عّيل بامر تركته وما خلفه مما كان فی يده ثم ادعوا ان كل ما ترک صدقة ال ينظر 
 .فيها االّ اخلليفة

اوصی اليه بام كان  وّيص النبّي  عجب ان من يعرتف بان امرياملؤمننيثم من ال
له وفی يديه ويملكه وحيويه ومل يوصی اليه بامر االمة كلها وال تعّدت وصيته الی 
امور تركته واهله الی غريها وهذا قول متناقض واثم عظيم بنسبة الرسول الی 

 .االخالل باالهم باالمهال االخطر

م ان مجيع ما خلفه صدقة ال يورث كام يورث سواه وان فدک والعوالی فاملناقضة قوهل
فال جيوز ان يقبل فيه شهادة من يثبت صدقة ينظر فيها اخلليفة بعده الذی ختتاره االمة 

اذا كان مجيع ما خلفه صدقة ال ينظر  فليت شعری بام ذا اوصی عيلّ  .له الوصية
خّل باالهم بكونه مل يستخلف خليفة للنظر فی واما نسبتهم له انه ا .فيها االّ اخلليفة
املهم من حفظ الرشيعة والقيام بامر اهللا وكل ذلک مما خيتاره االمة ) ٢(ذلک وألن فی

 .مع املعلوم من تشعب اآلراء وتعذر اتفاق االهواء

                                                        
  .اضافة من نسخة)  ١
  .فی، زیادة من بعض النسخ: کلمة)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ١٤٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
بني حكم اجللد ونصف اجللد واالرش واجلناية ومسائل احليض  النبّي : وقال غريه

االمراء ) ١(اوجب االمور وأوكد الفرائض ومتام الدين ونحن نشاهدواجلنابة وتزرک 
يقوم مقامه فی ) ٣(االّ و ولی عهد له) ٢(والقضاة بل سائر الناس ال يسافرون مرحله

 .وهو دين اهللا فی سفر القيامةمع عصمته حيمل امر دينه  اموره، فالنبي

 :ابن العودی النيلی
  وكـــــل نبـــــی جـــــاء قيـــــل وصـــــيه

 

ـــــتم   للوصـــــی عصـــــيتم مطـــــاع وان

 

ـــا ـــحی منافي ـــدين اض ـــی ال ـــم ف   ففعلك

 

ـــرتم ـــد ام ـــا ق ـــري م ـــری غ ـــی وام   لفعل

 

ــــية ــــري وص ــــا بغ ــــی عن ــــتم مض   وقل

 

ــــــتم ــــــاوعتم وعقل ــــــو ط   امل اوص ل

 

  وقـــد قلـــت مـــن مل يـــوص قبـــل موتـــه

 

ـــتم ـــد جهل ـــتم ق ـــل ان ـــاهال ب   يمـــت ج

 

ـــدلكم ـــا ي ـــدی امام ـــم بع ـــبت لك   نص

 

ــــــتم ــــــتكربتم وظلل ــــــی اهللا فاس   عل

 

                                                        
  .نحن نشاھد، من بعض النسخ)  ١
  .برحله، خ ل)  ٢
  .لھم ، خ ل)  ٣
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٤٧ 

ــــی تقد ــــت ف ــــد قل ــــهوق ــــه والئ   يم

 

  علـــــيكم بـــــام شـــــاهدتم وســـــمعتم

 

  علـــــّی غـــــدا منّـــــي حمـــــال وقربـــــة

 

  كهــرون مــن موســی فلــم عنــه حلــتم

 

  شـــقيتم بــــه شـــقوی ثمــــود بصــــالح

 

  وكـــل امـــرئ يبقـــی لـــه مـــا يقـــدم

 

ــالتی ــغ رس ــوحی بّل ــی ال ــائنی ف ــد ج   لق

 

  وهـــــا انـــــا فـــــی تبليغهـــــا اتكلـــــم

 

  علــــــی وســــــيلی فــــــاتبعوه فانــــــه

 

  ولـــــيكم بعـــــدی اذا غبـــــت عـــــنكم

 

  فملـــتم الـــی الـــدنيا فضـــلت حلـــومكم

 

  اال كـــــّل مغـــــرور بـــــدنياه ينـــــدم

 

 
 :مهيار

  أبـــــاهللا يـــــا قـــــوم يمضـــــی النبـــــي

 

  مطاعـــــا فيعصـــــی ومـــــا غســـــال

 

ــــه ــــوی علي ــــرض دع ــــی فيح   ويوص

 

  وفــــــی تركــــــه دينــــــه مهمــــــال

 



  
  
  
  
  
  

  ١٤٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  وجيتمعــــــــون علــــــــی زعمهــــــــم

 

ــــــكال ــــــه اش ــــــعد ب ــــــک س   وينبي

 

ـــــــت ـــــــاعهم ان يبي ـــــــب امج   فيعق

 

  مفضـــــــوهلم يقـــــــدم االفضـــــــال

 

ــــــه ــــــن اهل ــــــر م ــــــزع االم   وان ين

 

ــــــــــال ــــــــــه اّه ــــــــــًا ل   الن علّي

 

 
 : الربقي

ــــــاء ــــــتم االيص ــــــيتم فرتك   أوص

 

ــــــركبتم االهــــــواء   وعميــــــتم ف

 

  وســـلكتم ســـبل الضـــالل جهالـــة

 

ـــاء ـــوب غط ـــی القل ـــان عل ـــی ك   حت

 

ـــــد ـــــی حمم ـــــول النب ـــــيتم ق   ونس

 

  يـــــوم الغـــــدير وكنـــــتم شـــــهداء

 

ـــة ـــه خيان   عقـــدت نفـــوس القـــوم في

 

ـــــدل الـــــوالء لـــــواء   وجعلـــــتم ب

 

ــردی ــاللة وال ــی الض ــني ال ــرت ع   متس

 

ـــوق بطـــاء   وعـــن الفـــرائض واحلق
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٤٩ 

ـــــم ـــــة هاش ـــــيام ائم ـــــتم ت   وجعل

 

ــــون رعــــاء ــــز ان يك   والشــــاء يعج

 

 
الی ترک الوصية فلام صححناها رويتم انه ال وصية لوارث حتی  نسبتم النبی

وهذا حديث باطل ممنوع مل يثبت  وفاطمة تصلوا بذلک الی تضييع حّق علّی 
ُكتَِب َعَلْيُكْم إِذا َحَرضَ َأَحَدُكُم : قوله اد اآلثار وكتاب اهللا يدّل علی فسادهعند نق

ا َعَىل املُْتَّقني  ).١( املَْْوُت إِْن َتَرَك َخْريًا اْلَوِصيَُّة لِْلوالَِدْيِن َو اْألَْقَربَني بِاملَْْعُروِف َحق�
ونوا ورثة لكفرهم فهذا بحكم وان زعمتم اهنا خاصة فی الوالدين واالقربني اذا مل يك

 .القرآن وعموم اآلی يبطل التحكم به

 فصل يف تناقض احكامهم

َو َبْينََك ُبْعَد   َحتَّى إِذا جاَءنا قاَل يا َلْيَت َبْيني: فی قوله جابر قال ابو جعفر
َقْنيِ َفبِْئَس اْلَقرين َو َبْينََك   نييا َلْيَت َبيْ : قال االول والثانی حني يراه قال) ٢( املَْْرشِ

 .اآلية
ِمْ   هذاِن َخْصامِن اْخَتَصُموا يف: فی قوله حممد الباقر  عنی هذين : قال)٣(َرهبِّ

 .والوالية والطاعة زريق وحبرت يعنی خصومتهم فی حّق علی بن ابی طالب 
                                                        

  .۱۸۰: البقرة)  ١
  .۴۸: الزخرف)  ٢
  .۱۹: الحج)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١٥٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ذكر الواحدی فی اسباب نزول القران والبخاری فی الصحيح انه قدم ركب من 

فقال ابوبكر امر القعقاع بن معبد بن زرارة وقال عمر بل امر  نبّي بنسی متيم علی ال
اال خالفی فقال عمر ما اردت خالفک فتامريا اقرع بن حابس فقال ابوبكر ما اردت 

ُموا َبْنيَ َيَدِي اهللاَِّ َو  : حتی ارتفعت اصواهتام فنزلت ذيَن آَمنُوا ال ُتَقدِّ َا الَّ يا َأهيُّ
 .عن سوء االدب بني يدی اهللا ورسوله وخّوفهام فنهامها) ١(َرُسولِهِ 
َهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم : ثم قال ال َتْرَفُعوا َأْصواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َو ال َجتْ

َبَط َأْعامُلُكْم َو َأْنُتْم ال َتْشُعُرون  .)٢(  لَِبْعٍض َأْن َحتْ
يعة عمر الذی كان يقول كانت بيعة ابی بكر فلتة وقی ورويتم ان اول من مّد يده للب

 .اهللا رشهبا ثم امر بقتل من عاد ملثل فعله
 .ابن عباس) ٣(فهل الذی بايعه هو الذی طعن فی بيعته، ثم قبل خالفته 

 .كان امر االول فلتة جائنی هبا كام حبوته هبا فی االول: قال الثانی
 وابن عباس يقوالن فيهام؟أكان بن مسعود : ّي بعقلت للش اهليثم بن عدی عن جمالد

نعم لقد كان فی صدر عمر صّب علی ابی بكر فقال رجل من االزد ما سمعنا : قال
يا اخا االزد فكيف ) ٤(رجل قط اسلس قيادا من الرجل االول للثانی فقال للشعبی

 ول؟تصنع بالفلتة التی وقی اهللا رشها أتری عدوا يقول فی عدوه ما قال الثانی فی اال
 للرجل يا ابا عمرو انت تقول ذلک؟فقال 

                                                        
  .۱: الحجرات)  ١
  .۲: الحجرات)  ٢
  .خالفة، خ ل)  ٣
  .الشعبی، خ ل)  ٤
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٥١ 

  ).١(علی رؤوس االشهاد فلم اودعه فقال الشعبی انا اقوله قاله عمر بن اخلطاب
 :احلمريي

ــــــــة ــــــــر عالني ــــــــل عم   أومل يق

 

ــــرارا ــــه اق ــــر بجرم ــــی اق ــــم حت   هل

 

ـــــة ـــــد فلت ـــــايعتی عتي ـــــت مب   كان

 

                                                        
غدوت یوما إلی الشعبي، و أنا أرید أن أسأله عن :: روى الھیثم بن عدي، عن مجالد قال)  ١

له، فأتیته في مسجد حیه، و في المسجد قوم ینتظرونه، ء بلغني أن ابن مسعود، کان یقو شي
؟ ما کنت محدثا قوما :أصلحك اهللا، أ کان ابن مسعود یقول: فخرج و نھض إلیه القوم فقلت

نعم کان ابن مسعود یقول ذلك، و کان ابن : حدیثا ال تبلغه عقولھم إال کان لبعضھم فتنة، قال
أھلھا و یصونھا عن غیرھم، فبینا نحن کذلك،  عباس یقوله، و کان البن عباس علوم یعطیھا

: الشعبي و قال  إذ أقبل رجل من األزد، فجلس إلینا، فأخذنا في ذکر أبي بکر و عمر، فضحك
و اهللا ما رأینا، و ال سمعنا قط : علی أبي بکر، فقال األزدي) ضب(لقد کان في صدر عمر خب

من عمر في أبي (قول فیه بالجمیل برجل، کان أسلس قیادا لرجل من عمر ألبي بکر و ال أ
یا : ھذا مما سألت عنه، ثم أقبل علی الرجل، فقال الشعبي: ، فأقبل علي الشعبي و قال)بکر

أخا األزد، فکیف تصنع بالفلتة التي وقی اهللا شرھا، أ ترى عدوا یقول فی عدوه، ما قاله عمر 
ما أنا : فقال الشعبي! مثل ھذا؟ سبحان اهللا یا أبا عمرو، أنت تقول: في أبي بکر؟ فقال الرجل

أقوله، و لکن قاله عمر بن الخطاب، فنھض الرجل مسرعا و لم یودع، و ھو کالمغضب 
ما أحسب ھذا الرجل إال سینقل : فقلت للشعبي:] قال مجالد[یھمھم بما ال یفھم من الکالم، 

عمر علی رءوس إذا ال أحفل به و قد قاله : عنك ھذا الکالم إلی الناس و یبثه فیھم، قال
  .المھاجرین و األنصار، و لم یحفل به أ أحفل به أنا و أنتم أیضا فأذیعوه عني ما بدا لکم

؛ شرح نھج البالغة البن أبي ۲۴۶: المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب علیه السالم، ص
  .۴۴۸: ، ص۳۰ ، ج)بیروت -ط (؛ بحار األنوار ۲۹: ، ص۲ الحدید، ج



  
  
  
  
  
  

  ١٥٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــارا ـــــا اخس ـــــی هل ــــــرس ميزان   اخ

 

  مــا ان لكــم مثــل ســوی هــذا الـــذی

 

ـــــ ـــــارايبت ـــــواد مح ـــــالفرس اجل   اع ب

 

  االنـــام صـــغريهم وكبـــريهم) ١(اســـی

 

ــــارا ــــه كف ــــی وحزب ــــی الوص   حاش

 

ـــــة ـــــل ودالم ـــــق ونعث ـــــر العتي   كف

 

ـــــارا ـــــدع دي ـــــنهم ال ت ـــــا رب م   ي

 

 
 :وله

ــــــدمتم ــــــا ن ــــــة مل ــــــتم فلت   وقل

 

  لبيعـــــــتكم وقـــــــد بايعتموهـــــــا

 

ـــــتم ـــــبام زعم ـــــا ف ـــــتم ّرشه   وقي

 

  لعمـــــــر واهللا مـــــــا وقيتموهـــــــا

 

ــــا ــــت خب ــــة ابق ــــک بيع ــــا ل   الفي

 

ـــــــدأمتوها ـــــــقاء ب ـــــــتم للش   وان

 

 
 

                                                        
  .یاسی، خ ل)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٥٣ 

 :وله
ـــال اخـــو عـــدی حـــني ضـــاقا   وق

 

  بـــــام فعلـــــوه ذرعـــــا راقبونـــــا

 

ـــــا   لقـــــد كانـــــت مبـــــايعتی افتنان

 

ـــــــم ازدد هبـــــــا اال فتونـــــــا   فل

 

ـــــا ـــــن راكبيه ـــــة م ـــــت فلت   وكان

 

ـــــا ـــــتجابوا االجنبين ـــــوا واس   فلج

 

 
 :العوين

  اذ قـــــــــال كانـــــــــت فلتـــــــــة

 

ــــــا ــــــاد فيه ــــــن ع ــــــر م   ال تغف

 

ــــــــــــم ــــــــــــاقتلوه ال وزر فل   ف

 

  )١(دعـــــــا ذا الفلتـــــــة الزكيـــــــا

 

 
 :ابن ّمحاد

ـــــه ـــــی حزب ـــــام ف ـــــر ق ـــــا عم   ام

 

  فقــــال اســــمعوا مــــا اقــــول وعــــوه

 

                                                        
  .کذا فی جمیع النسخ)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٥٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــــــــــة ـــــــــــــتكم فتن   اال ان بيع

 

ــــاقتلوه ــــه ف ــــی مثل ــــاد ف ــــن ع   فم

 

 
 : غريه

  وقد زعموها فلتة كان بدؤها

 

  وقـال اقتلـوا مـن عـاد فـی ذاک خيصـم

 

 
أقيلونی، فاستقاهلم الوالية  أقيلونی: ان االول قال بعد البيعةمعت االمة علی تاج

 .واالمرة عليهم
وقد اجتمعت الناس دعوا عثامن الی اخللع فابی فحرصوه لذلک وتوعدوه بالقتل اذ مل 
خيلع نفسه ليختارو النفسهم من يرضون فابی اال دفاعهم عن ذلک وقال ال اخلع 

 .قميصا قمصنيه اهللا
صوابا خطاء خالفة فاقتل تيم فوجدنا هذين الفعلني متضادين يوجب احدمها ان كان 

ذكرتم ان العقد وقع هبم فی عقد البيعة االول ومل يقتدوا هبم فی حّل عقده ) ١(بقوم
 .الثالث وهم الذين حارصوه ثم قتلوه

 :منصوز اآليب
ـــــار ـــــقيفة االنص ـــــا راضـــــيا س   ي

 

ــــدار ــــل ال ــــتامع اه ــــاخطا اج   وس

 

                                                        
  .یقوم بقوم، خ ل)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٥٥ 

ـــــــري ـــــــر يس ـــــــددت رای نف   ع

 

  وفلتــــــة كانــــــت بــــــال تــــــدبري

 

ـــــــاع  ـــــــتامعحجـــــــة امج   وال اج

 

  وكــــان كمــــن خــــريهم امتنــــاع

 

ـــم ـــلوا كله ـــدار ض ـــوم ال ـــت ي   وقل

 

ــــم ــــّي جّله ــــحاب النب ــــّل اص   وج

 

ــــاجرا ــــاره مه ــــت انص ــــا خالف   م

 

ـــــاهرا ـــــم جم ـــــذوه كله ـــــل ناب   ب

 

  مل يطـــو عـــن ذاک الـــزبري كســـبحة

 

  ومل خيـــــــالف قاتليـــــــه طلحـــــــة

 

ـــــاس ـــــّد الن ـــــان عـــــامر اش   وك

 

  عليـــــه فـــــی مغمـــــة املـــــراس

 

  راختتـــــــــار زورا وتقــــــــــول زو

 

ــوری ــی الش ــنص وترض ــی ال ــن ف   تطع

 

ـــري ـــت ذا تفك ـــی ان كن ـــا فت ـــس ي   ق

 

ـــــدير ـــــی الغ ـــــوم ال ـــــقيفة الق   س

 

 



  
  
  
  
  
  

  ١٥٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
مل يستخلف وان االول استخلف الثانی وان الثانی جعل  وزعمتم ان النبی

 .الشوری
 :ابن العودی النيلی

ـــاس اول ـــی الن ـــاع عل ـــولی بامج   ت

 

ــانی هبــا وهــو مغــرم   ونــص علــی الث

 

ـــت  ـــونی ولس ـــال اقيل ـــريكموق   بخ

 

  فلــم نصــها لــو صــح مــا كــان يــزعم

 

ـــه ـــد موت ـــوره بع ـــن ج ـــا م   فاثبته

 

ـــم ـــناء للخصـــم تكّل ـــهاكية خش   ص

 

ـــة ـــولی حذيف ـــانی مل ـــو ادرک الث   ول

 

ـــرغم   لـــواله دون الغـــري واالنـــف ي

 

  وقد ناهلـا الشـوری مـن القـوم ثالـث

 

  وجـــرد ســـيف للوصـــی وهلـــذم

 

ــة ــص خالف ــاع ون ــوری وامج   )١(فش

 

  بكــی ونلطــمتعــالوا علــی االســالم ن

 

 
 

                                                        
  .خالفه، خ ل)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٥٧ 

 ):١(أبو حييی الوزير املغربی
  لــــــئن كــــــان امجــــــاعهم حجـــــــة

 

ــــا دليلــــه ــــاقض الشــــيخ فيه ــــم ن   فل

 

ـــــــده ـــــــن بع ـــــــة م ـــــــام اخلليف   وق

 

ـــــن الضـــــالل فيهـــــدی ســـــبيله   يس

 

  ويـــــــــــزعم بيعتـــــــــــه فلتـــــــــــة

 

ــــــه ــــــدق اهللا قيل ــــــدق ال ص   )٢(ويص

 

 
الدًا وحكم االول فی الردة وقال واهللا لو منعونی عقاال جلادلتهم بالسيف فبعث خ

فقتل مالک بن نويرة وتزوج امرأته وسّباهم فقال عمر خلالد واهللا لئن وليت من امور 
انک قتلته رغبة املسلمني شيئا لقتلتک به ومن قتلت من اصحابه فقد حتقق عندی 

 .منک فی امراته
انه اسرتجع فلام قام عمر عزل خالدا ورّدهم بعدما ولدوا وانكحوا وزعم اهل الرواية 

وفيهن حوامل فرّدهن علی ازواجهن فاذا كان فعل  ئهم من نواحی تسرتبعض نسا
ابی بكر هم خطاء فقد اطعم املسكني احلرام من امواهلم وملكهم العبيد احلرام من 

 .اوالدهم واوطائهم الفروج احلرام من نسائهم

                                                        
  .العربی، خ ل)  ١
  .کذا)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ١٥٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
فان كان فعله حقا فقد اخذ عمر نساء من قوم يستحقون وطيهم حالال ورّد علی قوم 

يستحقوهنن يطأوهنن حراما ففی كال الوجهني أخطئا وفعال ما ال يرضی اهللا ال 
 .ورسوله
 :الشاعر

ـــــــة ـــــــی حنيف ـــــــی بن   ومل رسی ال

 

ـــــدا ـــــام وع ـــــال وظل ـــــد جه   بخال

 

ـــــد ـــــيهم خال ـــــاجليش ال ـــــار ب   فس

 

  متبعـــا لالمـــر فـــی ســـفک الـــدماء

 

  ومل ســـــبوا حـــــريمهم واقتســــــموا

 

ــــات والنســــاء ــــا بالبن ــــوم مجيع   الق

 

  دالم فعلـــــهوانكـــــر الـــــرجس الـــــ

 

ــــواء   ذاک وان كــــان علــــی حــــال س

 

 
 :العونی

ــــنهم ــــون بي ــــيام يزعم ــــص ف ــــا ن   وم

 

ــــــوالة ــــــانوا ب ــــــا ك ــــــيهم وم   عل

 

ــــيهم ــــلمني عل ــــول املس ــــام ق   وال الت

 

ــــاة ــــري مح ــــال وغ ــــري ابط ــــم غ   وه

 

ــم ــض فعله ــی بع ــرآن ف ــالفوا الق ــد خ   وق
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٥٩ 

  وســـــنّوا امـــــورا غـــــري ملتـــــئامت

 

ـــــه ـــــان ذاک احّل ـــــا ك ـــــّرم ذا م   وح

 

ــــــــاآلراء ــــــــرح ب ــــــــات يف   خمتلف

 

  وكــــذب ذا هــــذا وســــّموه صــــادقا

 

ـــــدعات  ـــــدع الب ـــــم اب   مســـــيبا وتلك

 

 
وفی فتيا اجلاحظ انه قال النظام انی العجب من قول الثانی انی الستحيی من اهللا ان 
اخالف االولفان كان الثانی بايعه فان خالفه ال جيوز فقد خالفه فی احلد مأة مّرة وفی 

ان مل يقل ذلک الن االول مل خيطی ولكنه كان استبان اهل الردة وفی امور كثرية وان ك
انی : له بعد ان احلق ما قال االول فی الكاللة فان كان ذلک كذلک فام وجه قوله

قال به ابعد الناس كان عليه فی ) ١(الستحيی من اهللا ان اخالف االول وهذا قول لو
 .وقد ترباء اليهمعلی ذلك )٢(االقرار به علی ان االول مل يعزم

 :ابن العودی
 مدـاح) ٣(ادـا شـض مـوا فی نقـد رشعلق

ــــــــدم ــــــــن اهللا ال يته ــــــــن دي   ولك

 

ــــا ــــی غــــري كنهه   يقــــيم حــــدود اهللا ف

 

                                                        
  .او، خ ل)  ١
  .یغرم، خ ل)  ٢
  .ساد، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١٦٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــام لـــيس يعلـــم ـــتفتی ب ـــی اذا اس   ويفت

 

  يكّفــــــر هــــــذا رأی هــــــذا بقولــــــه

 

ــــربم ــــه ذاک ي ــــا ل ــــذا م ــــنقض ه   وي

 

  يقـــــرب مفضـــــول ويبعـــــد فاضـــــل

 

  ويســـــكت منطيـــــق وينطـــــق ابكـــــم

 

ــــ ــــيهم علّي ــــّروا ف ــــا اخ ــــبوم   ا ملوج

 

ــــم ــــنهم وتغرش ــــدی م ــــن تع   )١(ولك

 

ــــغائن ــــرت وض ــــود اظه ــــن حق   ولك

 

ـــريت وبغـــی بـــني الظلمـــن بيـــنهم   اث

 

 
: وقول الثانی علی االول وددت انی شعرة فی صدر االول ثم قام بعده بجمعة فقال

ان بيعة فالن كانت فلتة وقی اهللا ّرشها فمن عاد الی ومثلها فاقتلوه وفی حديث آخر 
فبينا هو يوّد ان يكون شعرة فی صدره وبينام هو يأمر بقتل من بايع سيف فارضبوه بال

 .مثله
الشاذكونی عن جعفر بن سليامن الضبعی عن ابی عمران اخلزمی قال قال االول 
الصديق وددت انی شعرة فی صدر عبد مؤمن ثم قال الثانی وددت انی شعرة فی 

 .صدر االول

                                                        
  .تغشم، خ ل؛ مولم، خ ل)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٦١ 

لی اهللا للناس عامة ولالول خاصة رواه لكم ثم انتم ترون اذا كان يوم القيامة جت
 .الزهری والشعبی

 
 :النايش

  اال اهيـــــا النـــــاس الـــــذين تـــــواردوا

 

ــب مــاء بجــرع   الصــاب ناهلــه) ١(برش

 

ـــم ـــدوا هب ـــدين مل يقت ـــداة ال ـــركتم ه   ت

 

ـــــــه ـــــــه واراذل ـــــــتكم جهال   فساس

 

ـــــال ـــــابكم فع ـــــی اعق ـــــتم عل   رجع

 

  علـــی املنــــابر ضــــّد النبــــّي وجاهلــــه

 

 
فی حربه باحد من اهل ) ٢(كان ابو بكر ال يستعني ی انه قال الشعبیوفی تاريخ الطرب

اهلوی ) ٣(الردة حتی مالت وكان عمر قد استعان هبم وهل كان فعلهام اال التباع
 ومحية اجلاهلية؟

انه ملا سمع ابوبكر مقالة  الكنانی عن الصادق وفی حديث حممد بن الصباح
يا خليفة رسول اهللا ما : ا فاقبل عمر فقالدعا بصحيفة ليكتب هلا هبا كتاب فاطمة 

                                                        
  .الجرع، خ ل)  ١
  .یستعین، خ ل)  ٢
  .السباع، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١٦٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
هذه بنت رسول اهللا كلمتنی فی فدک وزعمت ان رسول اهللا تصّدق هبا : تصنع؟ فقال

 .فاردت ان اكتب هلا كتاباعليها 
ال واهللا ال تكتب هلا بفدک حتی : ناولنی الكتاب، فناوله فحرقه ثم قال: فقال عمر

 .تقيم البّينة، بالقّصة
 ان الثانی بعث الی ولد فاطمة د بن اسلم عن زيد بن علی وفی رواية حمم

 .بقلة فدک فقفال له بعض اهله طعنت علی من كان قبلک
وبيعوا فوطيت الفروج فلام استخلف الثانی سبی اليمن  )١(ورويتم ان االّول ارّق 

ال املک علی عربی فاعتقهن وهّن حبالی وفّرق بينهن وبني : اعتق ذلک السبی وقال 
اشرتهين فمضني الی بالدهن ومعهن اوالد ايضا منهن وذلک ان اباموسی اّدعی من 

انه اعطاهن عهدا وحلف علی ذلک فردهم عمر الی ارضهم حبالی فمن اين كان فی 
احلكم ان حيلف ابوموسی وهو مّدعی علی حقوق املسلمني ثم خيرج احلقوق من 

 .ةايدهيم بال بينة فهذه من عجائب رواياتكم علی الصحاب
وذكر املرتضی فی الشافی الدليل علی ان الثانی مل يكن متدينا بصحة امامة االول 

 : اشياء منها
ما رواه اهليثم بن عدی عن عبداهللا بن عباس اهلمدانی عن سعيد بن جبريقال ذكر 

 .نا واهللا شمسی هذه االمة ونورهياكا: الشيخان عند ابن عمر فقال رجل
قد : ائتلفا؟ قال ابن عمرأو ليس قد : ال له الرجلوما يدريک ؟ ق: فقال ابن عمر

ثم ذكر انه استاذن عليه عبد الرمحن بن ابی بكر فقال الثانی اختلفا لو كنتم تعلمون 

                                                        
  .سرق، خ ل)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٦٣ 

دويبة سوء وهو خري من ابيه فلام دخل عليه كّلمه فی اخلطية الشاعر واطالقه من 
عليه عبدالرمحن  بطول احلبس فالح) ١(ان اخلطية ندا فدعنی احسمه: احلبس فقال

اوفی عقله انت الی يومک : وابی الثانی وخرج عبدالرمحن واقبل علی الثانی فقال
وساق الكالم الی ان قام ) ٢(هذاعلی ما كان من تقدم احيمق بنی تيم علی وظلمه لی

 .اهيا الناس ان بيعة ابی بكر فلتة، اخلرب: خطيبا فی الناس فقال
عن معمر بن مرة عن ابيه عن عبد النخعی عن عمر  ومنها ما رواه رشيک ابن عبد اهللا

اهللا بن سلمة عن ابی موسی االشعری ان قريشا كرهوا من االول استخالف الثانی 
وكان طلحة احدهم واشارو عليه اّال يستخلفه النه فّظ غليظ فقال الثانی كال بل كان 

بنی تيم ) ٣(ضبيلاالول اعنف واظلم كان واهللا احّد قريش كلها ثم قال واهلفاه علی 
 .بن مرة لقد تقدمنی ظاملا وخرج الی حلها آثام الی آخر اخلرب

قبض وهو راض عن املهاجرين االولني واهنم من اهل اجلنة ثم  وزعمتم ان النبی
اختار منهم ستة ليختاروا رجال منهم وقال ان اتفق اربعة من الستة التی اختارهم وابا 

احلق معها قوا ثالثة ثالثة فافرقة التی فيها عبدالرمحن اثنان فارضبوا اعناقهام وان افرت
فارضبوا ثالثة ومل يفرغوا من شاهنم ) ٤(فارضبوا اعناق الثالثة اآلخر وان حقت

وقد قال  اعناقهم مجيعا فكيف يقتل اهل اجلنة وكيف ال يكون احلّق فی حّيز عيلّ 
 .عّيل مع احلّق واحلّق مع عيلّ  النبی

                                                        
  .لفقال عمر ان الخطیة اندی فدعنی اقومه، خ )  ١
  .احیتمونی تیم عليّ وفاطمة لي، خ ل)  ٢
  .ضییل، خ ل)  ٣
  .حفت، خ ل)  ٤



  
  
  
  
  
  

  ١٦٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
صالح عن الليث بن سعد قال قال الثانی للزبري أما انت يا زبري وروی عبد اهللا بن 

 .واما انت يا عّيل فمرای) ١(فمؤمن الرضا كافر الغضب
 .فيا عجباهم عندهم من اهل اجلنة ويقول هذا القول وهل يصلحان للشوری

 :العونی
ـــــدی ـــــن ع ـــــت وم ـــــيم بري ـــــن ت   فم

 

  ووغـــــــد بنـــــــی اميـــــــة والصـــــــميم

 

ـــــا ـــــرداس مجع ـــــی م ـــــن بن ـــــراء م   وأب

 

  ولســـــــــت الـــــــــيهم باملســـــــــتليم

 

ــــــنهم ــــــت م ــــــع برئ ــــــياع اجلمي   واش

 

  خصوصــــــهم ومــــــن كــــــل العمــــــوم

 

ــــــــرداس ّرش  ــــــــی م ــــــــة ام بن   )٢(امي

 

ـــــيهم مـــــن ذوی الظلـــــم القـــــديم   عل

 

ـــــام ـــــن ذم ـــــد م ـــــوا المح ـــــم يرع   فل

 

ــــــريم ــــــن ح ــــــد م ــــــاطوا المح   وال ح

 

 

                                                        
  .المغضب، خ ل)  ١
  .امیة شر خلق اهللا جمعا، خ ل)  ٢
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٦٥ 

 فصل يف ذكر العريش

َكُبنَّ َطَبقًا عَ  فی قوله مجيل بن دراج عن ابی جعفر فی فالن ) ١( ْن َطَبقَلَرتْ
 .وفالن

روی ابن مسعود انه ملا فاتت فی االغانی عن االصفهانی واملغازلی عن ابن اسحاق 
ابابكر وعمر فقاال كالما امحّر وجه  عري قريش وادركهم القتال استشار النبی

 .من الغضب رسول اهللا
ر فاعرض وبكر فاعرض عنه ثم تكلم عمفتكلم اب: وفی صحيح مسلم عن انس قال

عنه ووافق الطربی مسلام وامحد بعد ذلک فقاال فقام سعد بن معاذ فقال ايانا تريد يا 
ولو امرتنا ان  رسول اهللا والذی نفسی بيده لو امرتنا ان نخيضنا البحر الخضناها

ففرح رسول اهللا وانطلقوا حتی : لفعلنا قال) ٣(العامد) ٢(نرضب اكبادها الی برک
 .نزلوا بدر اخلرب

تفسري علی بن ابراهيم وابی محزة الثاملی ان االول قال اهنا قريش وخيالها اما  وفی
 امنت منذ كفرت وال ذلت منذ غّرت ومل خترج علی هيئة احلرب فقال النبی

اجلس فجلس ثم وافقهم  اجلس فجلس ثم قام الثانی فقال مثل ذلک فقال النبی
يا رسول اهللا انا ال نقول كام قالت بنو فاتاه املقداد فقال : البخاری فی الرواية قالوا

                                                        
  .۱۹: االنشقاق)  ١
  .ابرک، خ ل)  ٢
  .العباد، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١٦٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
انا ههنا قاعدون فوالذی بعثک باحلق جلالدنا  ارسائيل ملوسی اذهب انت وربک فقاتال
له بخري فقال سعد ما تقدم ذكره فقال  من دونه معک حتی تبلغه فدعا النبی

 سريوا علی بركة اهللا فان اهللا قد وعدنی احدی الطائفتني ولن خيلف اهللا النبی
 .وعده

قال الطربی وابن اسحاق قال سعد بن معاذ يا رسول اهللا نبنی لک عريشا فتكون فيه 
ثم نكفی عدونا فان اظهرنا عليهم اظهرنا وان كانت عندک ركايبک ) ١(ونغد

له بخري ثم بنی له  االحری جلست علی ركايبک فلحقت مكانک فدعا النبی
فی وجه سعد بن معاذ  النبی فيه ودخل معه االول ورای عريشا وجلس النبی

الكراهية وكان هو قائًام متوشحا بالسيف فی نفر من االنصار خيافون عليه كثرة العدو 
اجل واهللا يا رسول اهللا كانت اول وقعة : كأّنک تكره ما يصنع الناس؟ قال فقال

 .احب الی من استياقء الرجال) ٢(باملرشكني وكان االنجازی فالقتلاوقعها اهللا 
بالسيف الهنام كانا مع  جلوسها فی العريش افضل من جهاد علی: لت العامةوقا

 .معه فدل علی اهنام افضل اخللق عندهفی مستقره يدبران االمر  النبی
ال َيْسَتِوي اْلقاِعُدوَن ِمَن املُْْؤِمنَني َغْريُ ُأوِيل : فقال املرتضی فی الفصول قال اهللا تعالی

ِر َو املُْجاِهدُ  َ هذه الفضيلة واجلسهام  فلام منعهام النبی) ٣(َسبيِل اهللاَِّ   وَن يفالرضَّ
مع علمنا ان ذلک لعلم باهنام لو تعرضا للقتال او عرضا له الفسدا اما بان ينهزما كام 
اهنزما يوم احد وخيرب وحنني فكان فی ذلک اعظم الرضر علی املسلمني وال يأمن 

                                                        
  .تعد، خ ل)  ١
  .االنجاز بالقتل، خ ل)  ٢
 .۹۵: النساء)  ٣
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٦٧ 

يلحقهام من اخلوف ما هم او كانا من فرط وقوع الوهن فيهم هلزيمة شيخني من مجلت
واجلزع يصريان الی اهل الرشک مستأمنني او غري ذلک من الفساد الذی يعلمه اهللا 

 .ولعّله لطف لألّمة بان امر الرسول بحبسهام عن القتال
فاما من توهم انه اجلسهام لالستعانة برأهيام فقد ثبت انه كان كامال معصوما مؤيدا 

إِنَّ اهللاََّ : اليه وينزل القران عليه ولک يكونا كذلک وان اهللا تعالی قال باملالئكة يوحی
َسبيِل اهللاَِّ َفَيْقُتُلوَن َو   ِمَن املُْْؤِمنَني َأْنُفَسُهْم َو َأْمواَهلُْم بَِأنَّ َهلُُم اْجلَنََّة ُيقاتُِلوَن يف  اْشَرتى

ا ِيف التَّْوراةِ  ْنجيِل َو اْلُقْرآِن َو َمْن َأْوىف ُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحق� بَِعْهِدِه ِمَن اهللاَِّ   َو اْإلِ
وا بَِبْيِعُكُم الَّذي باَيْعُتْم بِِه َو ذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظيم فال خيلوا من ان ) ١( َفاْسَتْبِرشُ

يكونا مؤمنني او غري مومنني فان كانا مومنني فقد اشرتی انفسهام باجلنة علی رشط 
ال املؤّدی الی القتل منهم لغريمها او قتل غريمها هلام ولو كانا كذلک ملا حال القت

 .بينهام وبني الوفاء برشط اهللا عليهام من القتال النبی
 .وفی منعهام من ذلک دليل علی اهنام بغري الصفة التی يعتقدها فيهام اجلاهلون

و معه فيرشكه او حلاجة ا اكان يدبر دون النبیجلوسه فيه للتدبري : وقال املامون
 .الی رأيه وكلها باطل للنبی

فان كان فضلهلتخلفه عن احلرب فيجب ان يكون كل متخلف فاضال فيصري التخلف 
ال َيْسَتِوي اْلقاِعُدوَن ِمَن املُْْؤِمنَني َغْريُ ُأوِيل : افضل من اجلهاد واهللا تعالی يقول

ِر َو املُْجاِهُدوَن يف َ ْم َو َسبيِل اهللاَِّ  الرضَّ َل اهللاَُّ املُْجاِهديَن بَِأْمواِهلِ ْم َو َأْنُفِسِهْم َفضَّ  بَِأْمواِهلِ

                                                        
  .۱۱۱: التوبة)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٦٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
َل اهللاَُّ املُْجاِهديَن َعَىل   َأْنُفِسِهْم َعَىل اْلقاِعديَن َدَرَجًة َو ُكال� َوَعَد اهللاَُّ اْحلُْسنى َو َفضَّ

 ).١(اْلقاِعديَن َأْجرًا َعظيام
فی العريش  الرواية قد جائت بام يمنع كون النبیثم ان قصة العريش خرب واحد و

كان يوم بدر بني الصفوف يسوهيا ويربيها  وهی ظاهر فی االخبار النه روی انه
 .وبيده سهم

 .وقال سوار بن عرة وكزنی وقال ارجع الی مكانک وكنت خارجا من الصف
 :العوين

ــــدا ــــراث حمم ــــازا ت ــــد ح ــــول وق   اق

 

ـــام ـــاغرين واحج ـــدا ص ـــئت ص ـــو ش   ل

 

  ی اوجفــــا خــــيال ورجــــال وانــــاممتــــ

 

  لعبــــــدک كانــــــا مغــــــنام متغرمــــــا

 

ـــرب ـــوم خي ـــب ي ـــن مرح ـــا ع ـــا جبن   مه

 

ـــــام ـــــيغام غشمش ـــــه ض ـــــت لدي   وكن

 

ـــهدته ـــزن ش ـــل م ـــن ك ـــال ع ـــا نك   مه

 

  وســــــقيته كــــــأس املنيــــــة علقــــــام

 

 
 :املعّری

ــدهر انســی بنــی بكــر جيــريهم   وال

 

                                                        
  .۹۵: النساء)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٦٩ 

ــمر ــدرة الش ــا غ ــی قرش ــوف ينب   وس

 

ــی ــان عل ــر ه ــولی يزيــد االم ــا ت   مل

 

ــر ــی عم ــل ف ــن قب ــه م ــارش كون   مع

 

ــم ــواة هل ــزامري الغ ــاب م ــار الكت   ص

 

  بـــه اغـــانی وفـــی حـــاميم والزمـــر

 

 
 :شاعر

ــــن دينــــه ــــني جاهــــد ع ــــم ب   ك

 

  بــــــالبيض واخلطيــــــة الشــــــمر

 

ــــة ــــی خيف ــــّر عل ــــن ف ــــني م   وب

 

  فــی الزحــف فــی احــد وفــی بـــدر

 

 

 فصل يف حكم القرب

ذيَن آَمنُوا ال تَ : قال اهللا تعالی َا الَّ ْدُخُلوا ُبُيوتًا َغْريَ ُبُيوتُِكْم َحتَّى َتْسَتْأنُِسوا َو يا َأهيُّ
ُموا َعىل ُرون  ُتَسلِّ ُكْم َتَذكَّ ، وال خالف اهنام مل تستانسا )١( َأْهلِها ذلُِكْم َخْريٌ َلُكْم َلَعلَّ

 .ومل تسلام علی اهلها
                                                        

  .۲۷: النور)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٧٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ذيَن آَمنُوا ال َتْدُخُلوا ُبُيوَت : وقال اهللا تعالی َا الَّ ) ١(النَّبِيِّ إِالَّ َأْن ُيْؤَذَن َلُكمْ  يا َأهيُّ

قال  ذكر الطربی التارخيي فی خرب طويل عن ابن مسعود يذكر فيه وداع النبی
اذا غسلتمونی وكفنتمونی فضعونی علی رسيری فی بيتی هذا علی  فقال النبی

اخرجوا عنی ساعة فان اول من يصلی علی جليسی وخليلی جربئيل شفري قربی ثم 
فی  كائيل ثم ارسافيل ثم ملک املوت ثم جنوده ثم املالئكة بامجعها فالنبیثم مي

له ملا جاز له ان ادعائه فضعونی علی رسيری فی بيتی يكون صادقا ولو مل يكن البيت 
 .يقول ذلک ومن ادعی ذلک فعليه البينة

ومن ملا هاجر املدينة اشرتی مكانا يسّمی مربدا وجعله مسجدا وبيوتا  ثم ان النبی
 .ادعی غري ذلک فعليه احلجة

يستعملن من جهة السكنی فی امللک يقال هذا ) ٢(ُبُيوتُِكنَّ   َو َقْرَن يف: اما قوله 
ِرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِهتِن: ومسكنها، قال اهللا تعالیبيت فالنة   ).٣( ال ُختْ

تقتضی قسم احلجر بني نسائه وبناته فمن اين هذه القسمة  اما قوهلم ان النبی 
 .واالنزال ولو كان ملكهن لكان ظاهرا التمليک دون االسكان

 النهمل يعهد اليهم فی دفنهام فی بيته وال وّصی بذلک  وامجعت العامة ان النبی
فهجموا علی حرمه ورضبوا باملعاول عند راسه توفی بغري وصية علی زعمهم 

 .ري اذنه غصباوادخلوا عليه خبيثني ومها ميتان جيفتان ودفنومها معه بغ

                                                        
  .۵۳: االحزاب)  ١
  .۳۳: االحزاب)  ٢
  .۱: الطالق)  ٣
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٧١ 

ال َتْرَفُعوا : وتری الناس ينهون عن رفع الصوت فی مسجده اعظاما له لقوله
ذيَن  : وعاتب من ناداه من وراء بيوته قوله) ١(َأْصواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّبِيِّ  إِنَّ الَّ

ابن مسعود اكثرهم  وفی قرائة) ٢( ُيناُدوَنَك ِمْن َوراِء اْحلُُجراِت َأْكَثُرُهْم ال َيْعِقُلون
 .وايضا بنی تيم ال يعقلون) ٣(بنی تيم

والی الساعة ال يرفع احد صوته فی املسجد الی جانبه االّ اسكت وهم رضبوا عند 
 .راسه باملعاول 

 :العونی
  وقــــــولكام جــــــاراه حيــــــا وميتــــــا

 

  وفقــــــا احــــــق اجلــــــار يقتضــــــيان

 

  لقـــــد ظلـــــامه جقـــــه فـــــی حياتـــــه

 

  وحـــــاال ومــــــاال اقــــــبح املــــــيالن

 

ــــا ــــه وجــــوارهف ــــی ظل ــــدفنا ف   ن ي

 

  فجســـــــاممها بالنـــــــار يضـــــــطرمان

 

ــا ــت علق ــی البي ــزی عل ــالت والع ــذا ال   ك

 

ـــــان ـــــت ينتفع ـــــرب البي ـــــا بق   وليس

 

ـــــيهام ـــــاال عل ـــــحی وب ـــــه اض   ولكن

 

                                                        
  .۲: الحجرات)  ١
  .۴: الحجرات)  ٢
  .تمیم، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١٧٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  ملــــا خالفــــا فــــی الــــوحی آی قــــر آن

 

  والترفعــــوا اصــــواتكم فــــوق صــــوته

 

ـــــدثان ـــــربه ح ـــــی ق ـــــام ف ـــــم هل   فل

 

  وهـــــل حفـــــر اال برضـــــب معـــــاول

 

ــــ ــــة ف ــــا وحي ــــرانهل ــــت حيتف   ی وق

 

 
بعد وفاة النبی  ان بغري اذنه فهل جاء الوحیحيومها وكانا ال يطمعان فی الدخول 

 .بجواز ذلک الن حرمته حيا وميتا سواء
واملجمع عليه ان من دفن فی ملک قوم وخيطی  الی حريمهم بغري اذن منهم وال 

 .وحق ابنته وازواجهرضی به هلم ان ينبشوه فكيف بحريم رسول اهللا وفی بيته وتربته 
 .يفعله  وقد وری ان هذا احذ اسباب التی اوجبت النبش وان املهدی

قال ملا رای عبداهللا  بن احلسن بن احلسن  وروی ابوبصري وغريه عن الصادق
ومجاعة من آل ابی طالب مقيدين بكی وقال بعد كالم هذا واهللا مما طرقه االوالن مما 

بالنار الی داره ليحرقوها ثم دخل الی ) ١(اءاحيث ج فعال بعلی بن ابی طالب
اتدری ما : البيت فاستخرج سقطا ففتحه فاذا فيه حطب علی قدر عظم الذراع فقال

 .هذا احلطب؟ مما حترقهام به
 :ابن ّمحاد

ـــــــا ـــــــام قـــــــد نبش   فكـــــــانی هب

 

                                                        
  .جاء ، خ ل)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٧٣ 

ـــــال ـــــد جع ـــــذعيهام ق ـــــی ج   وعل

 

  وكــــــانی هبـــــــام قــــــد خرقـــــــا

 

ـــــتعال ـــــی اش ـــــار حت ـــــب الن   بلهي

 

  روحـــــــيهامجـــــــدد اهللا علـــــــی 

 

ـــــزی نعـــــثال ـــــرتی واج ـــــة ت   لعن

 

 :وله
  والبــــّد مــــن نــــبش قربمهــــا

 

ــــذعيهام ــــوق ج ــــلبهام ف   وص

 

  وحيــــرق بالنــــار جســــميهام

 

ــــميهام ــــيهام باس ــــادی عل   وين

 

ــــوال ــــا رس ــــذان خان   اال ان ه

 
  

 

 
سالته عن الرجلني أمها  عاصم بن عبد احلميد عن صفوان بن حييی عن الصادق

 فی احلجرة؟ مع النبی
 .ال اهنام مل يبيتا معه اكثر من ليلة حتی نقال الی واد فی جهنم يقال له وادی الدود: قال

 .وروی واد فی برهوت يقال له وادی الدود
بنص الكتاب نصف االرث ومل يكن للباقيات من االزواج  اوما كان لفاطمة

 نصيب يدفن فيه احلسن بن علی كام دفن فيه اخلبيثني ودفع فيه احلسن بن علی
 .دفع حق اهل البيت حتی نازعوهم فی القربف



  
  
  
  
  
  

  ١٧٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :مهيار

  بـــــای حكـــــم بنـــــوه يتبعـــــونكم

 

ـــع ـــه تب ـــحب ل ـــم ص ـــركم الك   وفخ

 

ــه ــني تربت ــی االهل ــاقت عل ــف ض   وكي

 

ـــطجع ـــه مض ـــن جنبي ـــب م   ولالجان

 

 :الصقر البرصی
  منعوا اعز اخللق منک قرابة

 

ـــاجعا ـــمک بالغريـــب مض   ورضـــوا جلس

 

 
 :ابن محاد

ـــی ـــد اجنب ـــب امح ـــی جن ـــدفن ف   أي

 

ـــــه وحيمـــــی ـــــع ســـــبطه من   ويمن

 

ــــی ــــن الزك ــــبطه احلس ــــک س   أمل ي

 

ــــام ــــی ودمــــا وعظ ــــا بل ــــه حلمت   ل

 

 
ال : ان الثانی ارسل الی اّم الرشور ليستاذهنا فی الدفن وقد قال اهللا تعالیوالعجب 

فنسب البيوت اليه ونسبها الثانی اليها وال جيوز ان يدفن ) ١(َتْدُخُلوا ُبُيوَت النَّبِيِّ 

                                                        
  .۵۳: االحزاب)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٧٥ 

ال فی بيته واملوضع الذی قبض فيه فان كان هذا البيت هلا كام زعم الثانی ا النبی
خرج من ملكها فام معنتی استئامرها وان كان البيت من قبل فقد جعلته النبی

 .فهی وغريها فيه سواء النبی
 وسأل فصال بن احلسن ابا حنيفة ان اخا لی يقول ان خري الناس بعد رسول اهللا

وبعده عمر فام تقول  ابابكر خري الناس بعد رسول اهللا وانا اقول ان علی
 انت؟

كفی بمكاهنام عن رسول اهللا كرما وفخرا اما علمت اهنام ضجيعاه فی قربه واّی : قال
 حجة أوضح من هذا؟

ان كان املوضع لرسول اهللا دوهنام فقد ظلام بدفنهام فی موضعه اذ ليس : فانه يقول: قال
وضع هلام فوهباه لرسول اهللا فقد اساءا وما احسنا انه رجعا فی هلام فيه حّق وان كان امل

 .هبتهام ونكثا عهدمها
فی حّق ابنتيهام فاستحقا من اهللا فيه حلقوق  مل يكن هلام والوالدمها ولكنهام نظرا: قال

 .ابنتيهام
قبض عن تسعة حشايا والبيت علی ما روی  فانه يقول انت تعلم ان النبی: قال

ثامنية اشبار، قسط االزواج هو تسع الثمن فلم يكن تری يسع الثمن تسعة اذرع فی 
منه هل هو االفرتاء ودونه مشاع ال جيوز ان يدفن فيه اال باذن اصحابه وبعد فام بابل 

 ابنته متنع املرياث ؟ عايشة وحفصة ترثان رسول اهللا وفاطمة
 .فصاح ابوحنيفة نحوه عّني فانه واهللا رافيض خبيث

ترک بيوته التی اضافها اهللا اليه وهنی الناس عن  البی حدرة ان النبی وقال الطاقی
فانه دخوهلا باذنه مرياثا الهله او تركها صدقة علی مجيع املسلمني فان تركها مرياثا 



  
  
  
  
  
  

  ١٧٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
قبض علی تسعة نسوة وانام لعايشة تسع ثمن هذا البيت مع سائر النساءالذی دفن فيه 

ا او اقل وان كان صدقة فالبلية اعظم فانه مل صاحبک وال يصيبها من البيت اال فرت
يصب من البيت اال ما الدنی رجل من املسلمني فدخول بيت النبی بغري اذنه فی حياته 
وبعد وفاته معصية االّ لعلّی وولده كام تعلمون ان النبی امر بسّد مجيع ابواب الناس 

ة ينظر اليها وغضومل يرتكوا البی بكر وعمر كوّ  الی املسجد ما خال باب علّی 
 .ب منهم العاباس، القصة  

 /.وسّدوا بابا فتحه ففتحوا بابا سّده رسول اهللا
 :دعبل

  حاشــــــاكم اّن رســــــول اهللا ضــــــاجعه

 

ـــر ـــن خط ـــدين م ـــی ال ـــاهلام ف ـــان م   رحي

 

ـــی وال ـــرب النب ـــن ق ـــرجس م ـــع ال   أينف

 

ـــن رضر ـــرجس م ـــرب ال ـــی بق ـــی النب   عل

 

  هيهـــات كـــل ارئ رهـــن بـــام كســـبت

 

  شــــئت او فــــذر لــــه يــــداه فخــــذ مــــا

 

 
 :حممد بن حبيب الّضبي

ــــربه ــــی ق   مــــا رض جــــدک امحــــد ف

 

  قــــــرب الــــــذين كالمهــــــا ظــــــالم

 

  وجلاعليـــــــه بغــــــــري اذن بيتــــــــه
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٧٧ 

ـــــث غشـــــام ـــــل ناك ـــــبا وك   غص

 

 
 :غريه

 اال يا معرش النـاس الی ما هـــذه البدعـــة
ــة ــی بقع ــيطانان ف ــدفون وش ــول اهللا م   رس

 

 : وقيل
ــائهام ــد تن ــاورا بع ــار جت ــاد ون ــی مج   ف

 

ــــار ــــی اجل ــــار ال ــــض اجل   مــــا ابغ

 

ـــک ـــدی مال ـــن ي ـــا م ـــارا جيمع   ص

 

  فــــی النــــار والكــــافر فــــی النــــار

 

 
 :النايش

  جســـــامن قـــــد بعـــــدا تـــــاهللا اذ قربـــــا

 

ــــا ــــن قرب ــــل م ــــالء وي ــــن امحــــد وي   م

 

ــــــــمها ــــــــيام يرض ــــــــه ك   الذا بحجرت

 

ــــا ــــربه كرب ــــی ق ــــاورا غــــريه ف ــــو ج   ل

 

ـــه ـــر حفرت ـــی حف ـــد ف ـــتذانا امح ـــا اس   م

 

  صــــــباوال علّيــــــا اخــــــاه بالــــــذی غ

 



  
  
  
  
  
  

  ١٧٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  لــــو مل يكونــــا ضــــجيعی قــــربه نبشــــت

 

ـــحبا ـــة س ـــن ذل ـــری م ـــر الث ـــوق ظه   وف

 

  لــــو كـــــان عنـــــدمها اهلـــــادی نبـــــيهام

 

ــــی رغــــم وال غصــــبا   مــــا جــــاوراه عل

 

ــــه ــــوم حجت ــــا ورام الق ــــان حي ــــو ك   ل

 

ــــا ــــم واب ــــّد اخلفه ــــون الب ــــن العي   ع

 

 

 فصل يف ذكر السقيفة

َب َو َفَأْنَذْرُتُكْم نارًا َتَلظَّ  : فی قوله ابوعبد اهللا ى ال َيْصالها إِالَّ اْألَْشَقى الَّذي َكذَّ
وتوليا عن واليته ملا قبض  فالن وفالن الذين كذبا رسول اهللا فی عّيل  )١(َتَوىلَّ 

النبی اشتغل اخوهوصيته بغسبله وجهزه فاغتنم االول والثانی الغفلة فی استبداد 
الحدمها اخذه بعد اآلخر  احدمها هبذا االمر ومساعدة كل منهام لصاحبه فيه ليكون

وتاطمعهام فی نيل ذلک علمهمتا بكراهية كثري من املنافقني لعّيل بسبب وترهم به من 
سفک دماء اقارهبم علی االسالم حتی دخلوا فيه قهرا بالسيف وحتققهام حسدهم له 

فی حياته يظهر له علی مجاعتهم من املسيزة مع حداثة سنه  علی ما كان من النبی
وجتهيزه اذ لو حرض  من غسل النبی هم فارسعا قبل فراغ عيلّ وكرب سن

                                                        
  .۱۶-۱۴: اللیل)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٧٩ 

السقيفة ملا عدل الناس عنه الن الولی يسارع الی مبايعته والعدو يستحيی اذا رءاوا 
 .خاف العاقبة فال يرغبون عنه

 :ابن ّمحاد
ــغل ــم ش ــنهم هب ــه ع ــی عقل ــاس ف   والن

 

ـــوا ـــه مرج ـــام ل ـــاغل ع ـــطفی ش   باملص

 

ــلمون ــا املس ــاور فيه ــو تش ــال ول ــا خ   مل

 

  بنـــــو هاشـــــم منهـــــا وال خرجـــــوا

 

  وال تفرقــــــــت اآلراء وانبســــــــطت

 

  للظلـــم واجلـــور بســـط لـــيس ينـــدرج

 

ــة ــر مظلم ــی قع ــوا ف ــا جن ــوا م ــد لق   لق

 

ـــتج ـــوف ينت ـــا س ـــودهم بلظاه   )١(خل

 

  
وروی ان املغرية بن شعبة مّر بابی بكر وعمر ومها جالسان فی الباب وهو مغلق 

 ما جتلسكام؟: فقال
 .ظر خروج هذا الرجل لنعرف منه ما وِصی به اليهينت: فقاال
تّبا لكام وملن قدمكا واهللا لئن تم ذلک لتنتظران هذا االمر احلبالی من بنی هاشم : فقال

 .قوما فانظرا النفسكمكا فكان ذلک ترغيبا بعزمهام
 :كام قال احلمريي

                                                        
  .ینتقح، خ ل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٨٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــدی ـــــی ع ـــــفهت حلـــــوم بن   لقـــــد س

 

  وتــــــيم عنـــــــد فقـــــــدهم الرشـــــــيدا

 

ـــــــن  ـــــــاهم وع ـــــــذاة ثن ـــــــةغ   اقربي

 

ـــــودا ـــــن ثم ـــــور م ـــــوء اع ـــــرأی س   ب

 

ـــــيلّ  ـــــن ع ـــــعبة ع ـــــن ش ـــــّدهم اب   فص

 

  وقــــــد حرضــــــوا لبيعتــــــه الصــــــدودا

 

  يقـــــول هلـــــم متـــــی تعطـــــو علّيـــــا

 

ـــــــــودا ـــــــــة والعه ـــــــــد اخلالف   مقالي

 

ـــــريش ـــــن ق ـــــه وتك ـــــی عقب ـــــن ف   تك

 

ــــــدا   الــــــی يــــــوم املعــــــاد هلــــــم عبي

 

ـــــــــه ـــــــــني ورث اقربي ـــــــــ ح   لقرص

 

ــــــدا ــــــم التلي ــــــام ملكه ــــــارض الش   ب

 

ـــــق مـــــنهم غـــــ ـــــان مل يب   ري طفـــــلف

 

ـــــــــدا ـــــــــايعوا ذاک الولي ـــــــــد ب   ولي

 

  اطــــــاعوهم كطاعــــــة قــــــوم موســــــی

 

  غـــــــذاة غـــــــذا بســـــــادهتم وقـــــــودا

 

ــــــامری ــــــة س ــــــی الوالي ــــــاعوا ف   اط

 

  اضـــــــــلهم وارهقهـــــــــم صـــــــــعودا

 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٨١ 

ــــــا   فضــــــلوا حــــــول عجلهــــــم عكوف

 

  خيـــــــور فريكعـــــــون لـــــــه ســـــــجودا

 

  واعطوهــــــــــا ابــــــــــابكر عتيقــــــــــا

 

ــــــدا ــــــا محي ــــــه فيه ــــــک عن ــــــم ي   فل

 

ــــــا ــــــی اذا م ــــــم هبــــــا حت   فقــــــام هل

 

ـــــــداار ـــــــيمن اري ـــــــه ف ـــــــد لنفس   ي

 

  خـــــربا ســـــلفا بـــــه عمـــــرا فـــــولی

 

ـــــــدا ـــــــارا عني ـــــــاس جب ـــــــور الن   ام

 

ـــــــيال ـــــــا بخ ـــــــا جلف ـــــــتال جافي   ع

 

  جبانــــا حـــــني يلقــــی الصـــــيد صـــــيدا

 

 
القصة؛ فافتتن  قال اعثم الكوفی والواقدی وابن اسحاق ان عمر انكر وفاة النبی
 :االنصاری يقولر الناس واجتمعوا فی سقيفة بنی ساعدة فانشاء برش بن سعد االعو

  االقـــداری ان الفتـــی مل خيلـــد

 

ـــد ـــال بمرص ـــا للرج   وان املناي

 

ـــا ـــا وانوفن ـــدعت اذانن   لقـــد ح

 

ـــالنبی حممـــد  ـــا ب   غـــداة فجمعن

 

 :الی قوله
ــا ــوم بامرن ــوا ان يق ــی الرج   وان



  
  
  
  
  
  

  ١٨٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

  عــّيل بــامر اهللا هيــدی وهيتــدی

 

 
يقوم به فدبروا او قد مضی لسبيله والبد هلذا االمر من قائم  فقال ابوبكر ان حممدا 

 .انظروتا وهاتوا آرائكم رمحكم اهللا
انا وابو امدد يديک نبايعک : وقص عليه احلديث وقال فاتی العباس الی عيلّ 

سفيان وهو مقدم بنی عبد شمس وملا مقدم بنی هاشم ويبايعک اهل بيتک فان مثل 
 .هذا االمر ال يؤخر

 :الصاحب
  للصــــــــربات فــــــــات تعارضــــــــه

 

ــــــة ا ــــــدور وقل ــــــک ي ــــــرفل   لعم

 

ــــه ــــامض ل ــــر ف ــــت االم ــــاذا عزم   ف

 

ــــدهر ــــق ال ــــض عوائ ــــل نق ــــن قب   م

 

  وانظــــــر عليــــــا حســــــني اشــــــغله

 

  غســـــل النبـــــی الطـــــاهر الطهـــــر

 

  تــــرک اخلالفــــة كــــی يعــــود هلــــا

 

ــــــوبكر ــــــا اب ــــــتفاق هل ــــــی اس   حت

 

ـــــا حســـــن ـــــم اب ـــــوک رابعه   جعل

 

  ظلمــــــوک حــــــق االرث والصــــــهر

 

  والـــــی اخلالفـــــة ســـــابقوک فـــــام
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٨٣ 

  ســـــبقوک فــــــی احـــــد وال بــــــدر

 

ــــــموقت ــــــی احــــــد اوائله ــــــت ف   ل

 

ـــــــالوتر ـــــــوک ب ـــــــل ذا طلب   فالج

 

 
فقال له امش  جاء العباس الی امرياملؤمنني: روی العباسی عن ابی احلسن

 .حتی تبايع لک الناس
 اتراهم فاعلني؟: قال
ُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َو   :فاين قول اهللا تعالی: قال. نعم: قال امل َأ َحِسَب النَّاُس َأْن ُيْرتَ

 ).١(ُهْم ال ُيْفَتنُونَ 
 :الزاهي

ــــا ــــي ابايعه ــــک ك ــــدا من ــــط ي   ابس

 

ـــن الـــردی جـــزءة ـــوس م   تـــأمن نف

 

ــــــــی   فقــــــــال ان النبــــــــی اطلعن

 

ـــــة ـــــ مطلع ـــــوب بالرس ـــــی غي   عل

 

ـــالكفر ـــيفة ب ـــت الرش ـــا طاح   ان رمته

 

  وخلعــــــت االصــــــنام مرجتعـــــــة

 

ـــــــة   وارتفعـــــــت للضـــــــالل مرتب

 

                                                        
  .۲-۱: العنکبوت)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٨٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــة ـــــاد مرتفع ـــــد الرش ـــــک عن   مل ت

 

 
 :ديک اجلن

ـــــان ـــــم ف ـــــال ق ـــــکوق   نی متابع

 

ـــــدا فـــــاننی مبايعـــــک   وامـــــدد ي

 

ـــق ـــق واح ـــن عتي ـــی م ـــت اول   وان

 

  انـــی اری كيـــد عــــدو قـــد ســــبق

 

 
وروی انه قال اهيا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة وعرجوا عن طريق املنافرة 
وضعوا تيجان املفاخرة افلح من هنض بجناح او استسلم فاراح ما آجن ولقمة يعض 

ثمرة لغري وقت ايناعها كالزرع بغري ارضه فان اقل يقولوا حرص هبا اكلها وجمتنی ال
جزع من املوت، هيهات بعد اللتيا والتی واهللا البن ابی علی امللک وان اسكت يقولوا 

طالب انس باملوت من الطفل بثدی امه بل اندجمت علی مكنون علم لو بحت به 
 .طربتم االرشية فی الطوی البعيدة1الض

منرصفه ان عليا قد اعتمد علی القرابة وال قرابة فی امللک فلم يمنعه فقال العباس بعد 
مسّجی فی البيت  ذلک عن رسول اهللا وال استاملته الدنيا الی ان يرتک رسول اهللا 

احب اليه  وخيرج فيطلباالمر لنفسه كام فعل القوم ورآی ان االهتامم برسول اهللا
عند اللله فی العقبی وقد كان الواجب علی  من رياسة الدنيا النه كان علی يقني مما له
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٨٥ 

ويفرغ من مصيبتهم العظمی بفقد  القوم ان ينهملوا الی ان يواری رسول اهللا
 .نبّيهم

روی الطربی والوافدی وابن ابی اسحاق والزهری وابن املسيب قال ابوهريرة انام 
 .بعد ثالثة ايام دفن النبی 

دفن بعد ثاللثة  ابيه ان رسول اهللا عن  حممد بن عبد اهللا بن احلسن بن علی
 .ايام فورّب الصفا واملروة ما صلی عليه االول والثانی

 :مهيار
  مـــات ولكـــم ينعـــق علـــی اصـــحابه

 

ـــــرع مجـــــل ـــــه ومل ي   ناعقـــــه من

 

  وال شــــكا القـــــائم فــــی مكانـــــه

 

  مــــــنهم وال عــــــنفهم وال عــــــدل

 

ـــــــــــاهتم ـــــــــــا ذاک اال ان ني   م

 

ــتوی ويعتــدل ــر كانــت يس ــی الكف   ف

 

 
 :الناشی

ــــوا نبــــوة امحــــد ملكــــا ومــــا   ظن

 

ـــــدا ـــــوة حج ـــــات النب ـــــوا آلي   زال

 

  حســدوا الوصــی علــی جاللــة قــدره

 

ـــــدا ـــــه ان حيس ـــــق ملثل ـــــيهم وح   ف

 



  
  
  
  
  
  

  ١٨٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــی ـــعوا ال ـــازة وس ـــی جن ـــوا النب   ترك

 

  طلـــب اخلالفـــة فـــی الســـقيفة حســـدا

 

ــــارة ــــاک ام ــــهم هن ــــدوا النفس   عق

 

ــــدا ــــره امحــــد ان تعق ــــد كــــان يك   ق

 

 
 :خطيب املنبج

  رث عنــــهوقــــالوا نحــــن نجــــوی اال

 

ــــــــا ــــــــدين مقربين ــــــــر ابع   ومل ن

 

  تشـــــــاغل بـــــــالنبی ومل يكونـــــــوا

 

ـــــــاغلينا ـــــــيهم متش ـــــــوت نب   بم

 

ـــــی ـــــاحلزن اول ـــــه ب ـــــالوا اهل   وق

 

ــــا ــــد ولين ــــک ق ــــري ذل ــــن لغ   ونح

 

ــــال ــــه اذ ذاک غس ـــــروا ل ــــام حض   ف

 

  وال قـــــــاموا عليـــــــه مكفنينـــــــا

 

ـــــرادی ـــــا ف ـــــه دفن ـــــهدوا ل   وال ش

 

ــــنينا ــــی وال ش ــــادی الوص ــــع اهل   م

 

 
 :ديک اجلن 

  يشـــــــهدوا دفنـــــــه اذ مضـــــــیومل 
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٨٧ 

 

  وال كفنـــــــــــوه وال غســـــــــــلوا

 

ــــــی ــــــه اذ قض ــــــروا وجه   ومل ينظ

 

ـــــلوا ـــــده اوص ـــــی حل ـــــم ال   وال ه

 

  ووّلــــــــی خالفتــــــــه عجلهــــــــم

 

  وقلـــــــدها امرهـــــــا االحــــــــول

 

قال ابن اسحاق والواقدی وابو خمنف فلام اصبحوا اجتمع ابوبكر وعمر وابوعبيدة 
فقالت االنصار نحن رضينا  فی السقيفة عند سعد بن عبادة وتشاجروا فی اخلالفة

بصاحبنا سعد، فقال عويمر بن ساعدة ان احلالفة ال تكون اال الهل بيت النبوة 
 .فاجعلوها حيث جعلها اهللا فان هلم دعوة ابراهيم

 :زيد مرزكي
ـــد ـــد امح ـــوم بع ـــتالف الق ـــوال اخ   ول

 

ـــريه ـــام غ ـــوا ان الوصـــی ام ـــا اختلف   مل

 

ــــلموا والة االمــــر امــــرهم   لــــو س

 

ـــی االرض ســـيفانمـــا ســـّل بيـــنه   م ف

 

 
ثم خطب معن بن عدی االنصاری ثم ثابت بان قيس بن شامس وهجم عليهم بريدة 

وبقی منذ يومني فان قد جهزناه  ان النبی االسلمی برسالة علی وفاطمة 
اردتم الصالة والدفن فاحرضوا فهّم ابوبكر ان ينزل فقال عمر ان حممدا بخالف 

 .ارقبوااآلدميني وال يتغّري عن حاله ف



  
  
  
  
  
  

  ١٨٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .ففرغ من هذا املهم الدينی

ال عهد لی بقوم : فوقفت علی الباب ثم قالت فلام انرصف بريدة خرجت فاطمة
اسواء حمرضا منكم تركتم رسول اهللا جنازة بني ايدسينا وقطعتم امركم بينكم ومل 

بيننا  توامرونا ومل تزاولنا حقا كانكم مل تعلموا ما قال يوم غدير خّم واهللا حسيب
 .بينكم فی الدنيا واآلخرةو

 :ابن احلجاج
ـــــن ـــــوه ع ـــــن دفع ـــــق كم   وبح

 

ــــــــقيفة ــــــــوم الس ــــــــه ي   مرياث

 

 
 :عبد املحسن الصوری

  ال ال تكـــــــــن مـــــــــن مــــــــــعرش

 

ـــــديرا ـــــهدوا الغ ـــــد ش ـــــدروا وق   غ

 

ـــــــــاال ـــــــــاهنم ب ـــــــــاكروه ك   وتن

 

ــــــورا ــــــانوا حض ــــــا ك ــــــمس م   ـ

 

  وتــــــــــؤامروا مــــــــــا بيــــــــــنهم

 

  ان تنصــــــــبوا مـــــــــنهم امـــــــــريا

 

ـــــــــرون ـــــــــام ي ـــــــــتوقرين ف   مس

 

ـــــــــــــازل ـــــــــــــني دورا من   االهل

 

ـــــــــر ـــــــــيس خي ـــــــــا ل   وتوارثوه
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٨٩ 

  ـــــــج عــــــنهم شــــــربا قصــــــريا

 

 
وفضل قريش قال االعثم والواقدی وابن اسحاق فاجاب ابوبكر الثابت بن قيس 

عليهم ثم قال رضيت بيعة هذين الرجلني عمر وابی عبيدة فقاال انت احق منا يا 
ال تقضی دونكم معرش االنصار فنحن االمراء وانتم الوزراء ال تعاتون بمشورة و

 .االمور
 .فقال ابوبكر لكم املساواة شق االبلة. فقال احد االنصار انا نخاف االثرة

 .فكان واهللا كام خافووا: قال العامل
بني اجلموح االنصاری ال تغرتوا بمقاهلم ما عبد اهللا ورووا انه قال حباب بن املنذر

م  من سبوه انتم احق هبا منهفی بالدكم وال مجع اال فی مساجدكم وال اسلم اال جهارا
 .فان ابوا منا امري ومنهم امري

 :ابن علوية االصفهانی
ـــدهم ـــاء عمي ـــني ج ـــقيفة ح ـــوم الس   ي

 

  ختــــص بعرشــــه الــــدمهان) ١(ســـعد

 

ـــــنكم ـــــاعلموه وم ـــــري ف ـــــا ام   من

 

  ايضــــــا امــــــري ان ابيــــــتم ثــــــانی

 

 

                                                        
  .سعة، خ ل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٩٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
سالم فقال عمر كذبت ال اّم لک فقال بل انت ال ام لک وال ارض لک فقال عمر اال

واحد وتالقرآن واحد واالمري واحد فتشاجرا فقال عمر ال حتسدوا اخوانكم فيام ساقه 
 .اهللا اليهم فقال حباب ال حق فيها اال لسعد فقال عمرک ان سعدا ال يصلح هلا

 .قال ثابت سعد اصلح هلا من غريه الن الدار داره وانت نازل عليه 
 :فقام حّسان وانشاء ابياتا منها

ــــرن  ــــاحبناال تنك ــــل ص ــــا فض   قريش

 

  ســـعد فـــام فـــی مقـــالی اليـــوم مـــن اود

 

ــرض ــن ع ــاس ع ــا الن ــذين رضبن ــن ال   نح

 

ـــد ـــت بيضـــة البل ـــی اســـتقاموا فكان   حت

 

ــــا الن لنــــا ــــا من ــــاولی هب ــــتم ب   لس

 

ـــدد ـــز والع ـــل الع ـــة فض ـــط املدين   وس

 

 
ومتت اال واهنا وفی تاريخ الطربی وصحيح البخاری قول عمر كان بيعة ابی بكر فلتة 

وقی رشها ان االنصار خالفوا واجتمعوا بارسهم فی ت كذلک ولكن اهللا قد كان
سقيفة بنی ساعدة وختلف عنا عّيل والزبري ومن معهم واجتمع املهاجرون الی ابی بكر 

 .فقلت البی بكر انطلق بنا الی اخواننا االنصار تشهد حرضهتم فانطلقنا
ان اعصيه فتكلم ابوبكر  فلام سكتوا اردت ان اكلم فقال ابوبكر علی رسلک فكرهت

وقال اما ما ذكرتكم من خري فانتم له اهل ومل نعرف هذا االمر اال هلذا احلّي من قريش 
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٩١ 

هم اوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم احد هذين الرجلني فبايعوا اهيمتا شئتم 
 .واخذ بيدی ويد ابی عبثيدة بن اجلراح

ذيفها املرّحب منا امري ومنكم امري يا فقال قائل من االنصار انا خذيلها املحكک وع
 .معرش فريش

وكثر اللفظ وارتفعت االصوات حتی فرقت من االختالف فقلت ابسط يدک يا 
ابابكزر فبسط يده فبايعته وبايعه املهاجرون ثم بايعه االنصار وانا واهللا ما وجدنا فيها 

ومل يكن بيعة ان من امر حرضنا اقوی من مبايعته ابی بكر خشينا ان فارقنا القوم 
 .يبايعوا رجال بعدنا فاما بايعناهم علی ما ال نرضی واما خيالفهم فيكون فسادا

انه ملا قالت االنصار منا امري ومنكم امري قال ابوبكر منا االمراء : فی تاريخ الطربی
 .ومنكم الوزراء ثم انی قد رضيت لكم احد هذين الرجلني عمر وابوعبيدة 

 .ايع اال علّياً ال نبفقالت االنصار 
 .فتفكروا فی هذه املخاريق وحّب الرياسة وجلب الدنيا  الی انفسهم

 :احلمريی
ـــــرباء   ان الـــــذين علـــــی عـــــّيل ال

 

ــــاء ــــورة اخللف ــــی ص ــــورو ف   وتص

 

  جحــــدوا مناقــــب آل بيــــت حممــــد

 

  فتصـــوروا فـــی ســـرت بيـــت املـــاء

 

 :وله 
  ارقـــــت ونـــــالنی خطـــــب كبـــــري

 



  
  
  
  
  
  

  ١٩٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــري ـــــل القص ـــــی ذا اللي ـــــال عل   وط

 

  عوائـــــــد معضـــــــالت وعـــــــاودنی

 

ـــــــدر درود ـــــــني منح ـــــــدمع الع   ف

 

ـــــلوا ـــــروا وض ـــــارش كف ـــــل مع   لفع

 

ـــــري   غـــــالة رضـــــوا وعجلهـــــم االم

 

ــــني ــــاد ام ــــن ه ــــل م ــــوا بالعج   رض

 

ــــــــري   رآه االعــــــــور النكــــــــد املش

 

ـــــفاها ـــــامهم ص ـــــن ام ـــــدوا ع   وص

 

  امامــــــــا ال حييــــــــف وال جيــــــــور

 

ــــــروه ــــــن مل ينك ــــــوه م ــــــوة اب   اب

 

ــــــري ــــــو املج ــــــد وه ــــــارص امح   ون

 

 
اخلالفة ) ١(بن عمرو االنصاری يا معرش قريش هل فيكم رجل حيّل وقال ابو فروة 

 ؟ويقبل الشوری فيه ما فی عيلّ 
 .قال قيس بن صهرمة ليس فينا من فيه ما فی عيلّ 

 قال فصدقت فهل فی علی ما ليس فی احد منكم؟
 .امجاع الناس علی ابی بكر لشيخوخيته : فام صّدكم عنه؟ قال: قال. قال نعم

                                                        
  .یحل له ، خ ل)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٩٣ 

كم لقد اخطيتم سنتكم فلو جعلتموها فی علی الكلتموها  لئن اصبتم مناما واهللا: قال
 .من فوقكم ومن حتت ارجلكم

 :النايش
ــــــــورة ــــــــة حمظ ــــــــالوا اخلالف   وق

 

  علــــی مــــن يســــاوی ســــنيه ســــنوكا

 

ـــــــــاهم ـــــــــک اقض ـــــــــروا بان   اق

 

ـــــــا ـــــــم جادلوك   وامضـــــــاهم ان ه

 

ــــــــدی ــــــــم باهل ــــــــک اعلمه   وان

 

  وبــــــــاب املدينــــــــة مل ينكروكــــــــا

 

  رهـــــــاوظنـــــــوک اذ عقـــــــدوا ام

 

ـــــاوروكا ـــــا ش ـــــقيفة م ـــــداة الس   غ

 

 
 .قال االئمة من قريش  فاقام عمر اربعني رجال شهدوا ان النبی

وهذدا اخلرب ال اصل له وال يوجد فی التواريخ  وان صح مل يكن املراد بقوله ان االئمة 
من قريش ان كل رجل من قريش يصلح هلذا االمر فيتساوی فيه االذناب واالرشاف 

اشارة الی ان كان احق هبذا االمر  ذلک ان من كان اقرب الی النبیوانام اراد ب
 .منها قريشا اقرب الی رسول اهللا من االنصار لكون النبی



  
  
  
  
  
  

  ١٩٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ان اهللا اصطفی كنانة  وذلک ما روی مسلم باسناده الی واثلة بن االسقع عن النبی

واصطفی قريشا من كنانة واصطفی بنی هاشم من قريش  من ولد اسامعيل 
 .طفانی من بنی هاشمواص

 .مل ينص عليه اقرب الناس اليه هذا اذا فرضنا ان النبی فكان عيلّ 
 :الربقی

ـــــاجتامعهم ـــــريش ب ـــــلمت لق   فس

 

ـــــان ـــــا دون قحط ـــــة فيه   ان اخلالف

 

ـــمة ـــاج او خماص ـــن باحتج ـــان يك   ف

 

ـــدنان ـــني ع ـــن ب ـــا م ـــم اهله   فهاش

 

ــــاحتقبوا ــــني م   وقلــــدوها عتيقــــا ب

 

ـــلطان ـــري س ـــن غ ـــه م ـــدوها ل   ومه

 

 
ا سبحان اهللا اين ابوطالب فی القرب من رسول اهللا من تيم بن مرة لوال لعصبية و وي

 .اهلوی
يا اعجبا أتكون اخلالفة بالصحابة و ال تكون بالصحابة  وقال امرياملؤمني

 .والقرابة
والعجب من قول ابی بكر ان االئمة من قريش قاصدا هبذا القول طلب الرياسة لنفسه 

المة من هو افضل من بنی هاشم الذين هم اقضل قريش لوال وهو يعلم ان ظهرانی ا
وحصول الضغاين فی قلوهبم ويسندوهنا الی  ما نحققه من حسد الناس لعيلّ 
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٩٥ 

بعد كفره والی  رجل من مسامليهم وتالفت قلوهبم مل يروا معه فی خرب انه منذ استسلم
ک فی غزاة من قتل قتيال وال جرح جرحيا وال عرف له شيئ من ذل ان توفی النبی

 .الغزوات
 :خطيب منبج

ــــــاموا بالســــــقيفة فاســــــتبدوا   وق

 

  بــــــام كــــــانوا لــــــه متوقعينـــــــا

 

ــــــا ــــــار عنه ــــــة االنص   وردوا عزم

 

ـــــا عازمينـــــا ـــــانوا عليه ـــــد ك   وق

 

ـــــريش ـــــن ق ـــــة م ـــــوهلم اخلالف   بق

 

ـــــــــــا ـــــــــــربني االقربون   وان االق

 

ــــــة التيمــــــی منهــــــا   فــــــاين قراب

 

  او العـــــــدوی هـــــــاتوا خربونـــــــا

 

  لفمـــن اولـــی بـــه فـــی كـــل حـــا

 

  واعظـــــم حرمـــــة فـــــی املســـــلمينا

 

  ارستـــــه القريبـــــة منـــــه ام مـــــن

 

ـــــدينا ـــــه متباع ـــــن قرب ـــــدوا ع   غ

 

 
 :امللک الصالح

  اخذتم عن القربی خالفة امحد

 



  
  
  
  
  
  

  ١٩٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــب ــــی االجان   وصــــريمتوها بعــــده ف

 

ــق تــيم بــن مــرة   ولــيس علــی التحقي

 

ــب ــن آل طال ــاف م ــرتتم االنص ــو اخ   ل

 

 
 :البشنوی

  قــــــــدمتم تــــــــيام بــــــــرايكم

 

ــــــر ــــــم االب ــــــبغضوهلاش   ام وال

 

ــــــدكم   اكاهلــــــة االصــــــحاب عن

 

ــــــرض ــــــا الف ــــــل مثله   اذا النواف

 

 
 :مرزكی املوصلی

ـــــه ـــــد نبي ـــــدين اهللا بع ـــــتم ب   لعب

 

ــــه ــــه ومالعب ــــت آيات ــــی ان عف   ال

 

ــتم ــنص عج ــل وال ــنهج التنزي ــن م   وع

 

  الــی ظلــف يلقــی املخاطــب راكبــه

 

  بتقــــديمكم تــــيام علــــی آل هاشــــم

 

  فيافلتـــة الســــوء املشــــؤوم عواقبــــه
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٩٧ 

بوبكر ال اريدها لنفسی هذا وابوعبيدة فقال عمر واهللا ال يوليها احد منا غريک فقال ا
ابسط يدک حتی نبايعک فسل حباب سيفه علی عمر فقال بشري انا اول بيعته وصفق 
يده علی يده ثم تبعه عمر وابوعبيدة وسامل مولی حذيفة واملغرية بن شعبة فلام رات 

فيهم اسيد بن حصني واهللا لئن وليتها االوس ما صنع بشري قال بعضهم لبعض و
اخلزرج عليكم مرة ال زالت هلم عليكم بذلک الفضيلة وال جعلوا لكم فيها معهم 

 .نصيبا ابدا فقوموا فبايعوا ابابكر فقاموا اليه فبايعوه
قال هشام  قاله ابوخمنف وحدثنی ابوبكر حممد اخلزاعی ان اسلم اقبلت بجامعتها 

 .يقول لو رايت اسلم ايقنت بالنرص عوا ابابكر فكان عمرحتی تضايقت السكک ليباي
وان كال منهم كان جيذب اليه بام اتفق فظهر ان امر السقيفة بنی علی املغالبة واملخالبة 

له ومن حق او باطل وقوة وضعف وان سبب ضعف االنصار وقوة املهاجرين عليهم 
 .جانحياز برش حسدا لسعد بن عبادة وانحياز االوس عن اخلزر

ان القوم صنعوا كذا وان  وفی رواية سليم بن قيس عن سلامن قال قلت لعيلّ 
ابابكر الساعة علی منرب النبی ما يرضی الناس ان يبايعوا له بيئد واحدة اهنم ليبايعون 

فی ظلة ) ١(يمينه و شامله قال ياسلامن هل تدری اول من بايعه؟ قال بايعه بيديه مجيعا
ة وعمر قال هل تدری من بايعه ملا صعد املنرب منرب رسول بنی ساعدة برش وابوعبيد

قال رايت شيخا كبريا متوكئا علی عصی بني عينيه سجادة شديد التشهري قد  اهللا
صعد اليه وهو يبكی ويقول احلمد هللا الذی مل يمتنی من الدنيا حتی رايتک فی هذا 

                                                        
  .اضافة من بعض النسخ)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٩٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
اخربنی به رسول س ذلک ابلي ک ابايعک فبسط يده فبايعه قال اناالمكان ابسط يد

 .اهللا
َبُعوُه إِالَّ َفريقًا ِمَن : فی قوله الباقر َق َعَلْيِهْم إِْبليُس َظنَُّه َفاتَّ َلَقْد َصدَّ

جائه ابليس فی صورة شيخ عابد  ملا قام عتيق علی منرب رسول اهللا )١( املُْْؤِمنني
 .ربعليه ثياب صوف فصعد املنرب فقال احلمد هللا الذی مل يمتنی اخل

فاتبعه رجل فلام اخرج من املسجد رفع ثيابه وكسع استه برجله ثم قال اليوم كيوم 
 .آدم

 .ثم قال حقق ظنی فی تيم وهذه كانت ارادتی فاتبعوه اال فريقا من املؤمنني
 :ابن احلجاج

ـــارض ـــقيفة ح ـــوم الس ـــی ي ـــو انن   ول

 

  لقمـــت بفعــــل حمكــــم اخلرردنبــــل

 

ـــــم ـــــة كله ـــــت اذان االمجاع   وريع

 

ــا  ــیواول م ــذی ول ــيخی ال ــدوا بش   اب

 

 
 :الرسوجي

ـــوا ـــد نكث ـــوم ق ـــني الق ـــا ح ـــالوا اي   ق

 

ـــل ـــاتم الرس ـــانوا خ ـــی وخ ـــد النب   عه

 

ـــــه ـــــر خالفت ـــــی بك ـــــلموا الب   وس

 

                                                        
  .۲۰: سباء ) ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ١٩٩ 

ـــل ـــاظر املق ـــا ن ـــدوا ي ـــد زه ـــک ق   وفي

 

ــــوا ــــا جهل ــــاهللا م ــــدرة ب ــــال حي   فق

 

ـــــل   حقـــــی ولكـــــنهم ردوا الـــــی هب

 

  وديـــــن آبـــــائهم والعـــــاكفني علـــــی

 

ـــی ا ـــوم ف ـــدود الق ـــن ح ـــه م   الولامثال

 

  وكـــــان اول ظلـــــم القـــــوم ويلهـــــم

 

ــــيلّ  ــــؤمنني ع ــــن امريامل ــــهم ع   اعراض

 

 
 :مهيار

  )١(يـــوم اظـــل بغلـــة ال يســـتقی

 

ـــی ـــة ال تنجل ـــدی ونعم ـــا الص   منه

 

ــــدافعا ــــی م ــــوم الوص ــــه ي   فكان

 

ـــل ـــی املرس ـــد النب ـــه بع ـــن حق   ع

 

 
وفی تاريخ ابويوسف النسوی انه ملا رضيت بنو عبد شمس وبنو املغرية بابی بكر يوم 

ملا اعطيت وال معطی ملا منعت صار ذلک سنتهم ) ٢(السقيفة قال من فرحه ال مانع
 .فی القنوت

                                                        
  .ال یشتقی، خ ل)  ١
  .معطی، خ ل)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
وفی هذا الكتاب انه ملا حج ابوبكر فی ايام خالفته فی السنة االولی حج بالناس عباد 
بن اسيد والسنة الثانية عمر بن اخلطاب انام ظهرت قريش علی االنصار برسول 

وهاشم ولی من االباعد وعّيل اولی من ساير بنی هاشم وبنوحلمته بنو هاشم ا اهللا
 .اولی وبعدهم من سبق بفضيلة

حيا وهو ابوه وان  فبايعوه علی انه شيخ قريش فان ارادوا الّسن فقد كان ابو قحافة
ارادوتا العلم فقد رووا ابی اقراءكم وزيد افرضكم وان ارادوا الزهد فسلامن وابوذر 

فيان وسعد بن عبادة وان ارادوا الصالة فعبد الرمحن عوف وان ارادوا الرشف فابوس
وابن اّم مكتوم وان ارادوا الوالية فعمرو بن عاص واسامة بن زيد وان ارادوا 
الشجاعة فالزبري وخالد وان ارادوا السبق فخالد بن سعيد بن عاص وزيد ابن احلارثة 

 .عن امرياملؤمنني وان ارادوا القرابة فبنوهاشم وكل هؤالء سابقون عليه فضال
علی ما ذكروه انه مل يستخلف عليا ومل ينص عليه فال اقل من ان يكون فان كان االمر

احد املعارصين من اهل احلل والعقد او ممن يشاور هلاذا االمر فان اختاره القوم 
اصابوا احلق لكونه االفضل وان اختاروا غريه بحرضته علم الناس انه قد رضی 

ناس وسلم اكثر اخللق من دخول النار الن الناس بايعوا مكرهني فی بذلک واختاره ال
 .واقعة

 :احلمريي
  ولقـــد ضـــل قـــوم موســـی ومهـــوا

 

  الخيـــــــه بالقتـــــــل واالنكـــــــار

 

ـــــــامريا ـــــــدقوا س ـــــــذبوه وص   ك
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٠١ 

ــــوار ــــه خ ــــال ل ــــه عج ــــوا ل   وتول

 

ــــــدوه ــــــام خــــــار خــــــورة عب   كل

 

ـــــــواكس االبصـــــــار   مـــــــذعنينا ن

 

ـــافوا ـــی وط ـــن حل ـــيغ م ـــدا ص   جس

 

ـــــــی  ـــــــه بالعش ـــــــارحول   واالبك

 

ــــــية ــــــی مش ــــــا ال ــــــا قومن   ودع

 

  العجــــل دعــــاء الرهبــــان واالحبــــار

 

ـــــرا وكانـــــت ـــــه ط ـــــابوا الي   فاج

 

  ســــــنة قــــــدرت مــــــن االقــــــدار

 

 
 :وله

ـــــوم ملوســـــی اختـــــذوا   ان تكـــــن ق

 

ـــب ـــن ذه ـــوغا م ـــال مص ـــده عج   بع

 

  كلمتـــــا خـــــار هلـــــم خـــــروا لـــــه

 

  ســــجدا مــــن حتتــــه فــــوق الركــــب

 

ــــــــوا ــــــــادهيم واتبع ــــــــوا ه   ترك

 

  عــــزب ســــامريا صــــيغ مــــن هبــــم

 

ــــــا اتــــــوا ــــــا مــــــنهم مم   فعجبن

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٠٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــی العجـــب   ولقـــد ردنـــا علـــيهم ف

 

ــــا ــــال ثاني ــــن عج ــــبنا نح ــــد نص   ق

 

  مــــن عظــــام وعــــروق وعصـــــب

 

ــــــــاه ومل نــــــــؤمن بــــــــه   فاطعن

 

  واختـــــــذناه امامـــــــا منتصـــــــب

 

ـــــــــق امـــــــــرة ـــــــــا لعتي   وجعلن

 

  وكســـــــوناه قميصـــــــا مســـــــتلب

 

ــــــا ــــــی حبلن ــــــم ف ــــــا هل   وحطبن

 

  منـــا مـــا حطـــب) ١(بـــئس للحطـــاب

 

ـــــم الـــــدين   الـــــذی وتركنـــــا عل

 

  مل يــــزل فــــی كنــــه اصــــل النســــب

 

 :وله
ـــورة ـــار خ ـــام خ ـــل كل ـــافوا بعج   فط

 

  رايــــت عكوفــــا حولــــه ولــــه زمــــر

 

ــــم ــــامری ورده ــــه الس ــــاهم الي   دع

 

  نكوصا علی االعقاب عـن واضـح االثـر

 

ـــت ـــف فارق ـــة كي ـــن ام ـــا م   فياوحيه

 

                                                        
  .یبس الحطاب، خ ل)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٠٣ 

ــر ــا زه ــد م ــا بع ــت نوره ــداها فاخب   ه

 

 :وله
ـــه ـــود وقول ـــن رای اليه ـــب م   واعج

 

ـــمنی ي ـــد ض ـــهدوق ـــاه مش ـــا واي   وم

 

  فقلـــت لـــه اشــــهد تفـــز بســــعادة

 

ـــــان رســـــول اهللا حقـــــا حممـــــد   ب

 

ــــاحكا ــــب ض ــــولی تعج ــــن ق   وم

 

ـــــــدر ـــــــی اذا ملغن ـــــــبعكم ان   أات

 

  ومل يلبســـــوا ملـــــا تـــــولی نبـــــيكم

 

  ثالثــــــة ايــــــام تعــــــد وتفتقــــــد

 

ــــن لنبــــيكم ــــن مل يك ــــايعتم م   وب

 

ــــد ــــاد فرتش ــــو الرش ــــيا ومل ين   وص

 

ـــــه ـــــد موت ـــــا بع ـــــرفتهم فرق   وح

 

ـــ ـــم خ ـــاق بك ـــددفح ـــار جم   زی وع

 

ـــيكم ـــت نب ـــل بي ـــتم اه ـــتم قتل   وان

 

  وعرتتــــــه ملــــــا تــــــولی حممــــــد

 

ـــه ـــی وبين ـــاب بين ـــی االنس   وداوود ف

 

ـــد ـــعني توج ـــاء تس ـــن اآلب ـــا م   يقين

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٠٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــيتی ــاری قض ــم النص ــی حك ــذ ف   فينف

 

  وحكمـــی مطـــاع فـــی الـــدين هتـــود

 

  فعريتـــه بالعجــــل اذ غـــاب عــــنهم

 

ــــدد ــــه املس ــــی الوجي ــــيهم موس   نب

 

ــتم علــی ال ــه ظل ــاوقلــت ل ــل عكف   عج

 

ــجد ــروا وتس ــا خت ــوا م ــا ختري ــی م   مت

 

ــــا   وا فقــــال فــــان كنــــا فطنــــا فانن

 

ــدوا ــس نحج ــا ليش ــا كلن ــوب مجيع   نت

 

ـــيكم ـــد نب ـــني بع ـــم جمل ـــبتم لك   نص

 

ـــــد ـــــاع حمم ـــــنهام اال يط ـــــام م   ف

 

  مجيـــع النصـــاری واليهـــود بفعلنـــا

 

  يعرينـــــا والعـــــار يبقـــــی وخيلـــــد

 

 
 :ديک اجلن

  اقمــــــتم عتيقــــــا مقــــــام النبــــــی

 

  وزاركــــــم حيمــــــلفاضــــــحی ال

 

ــــا ــــا مل ــــد نص ــــن الرش ــــدلتم ع   ع

 

ـــــل ـــــطفی املرس ـــــه املص ـــــاكم ب   ات
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  وقــــد قبضــــوا ارث بنــــت النبـــــی

 

  فيـــــــــاويلهم غـــــــــري مويـــــــــد

 

ـــی ـــار اصـــحاب موســـی النب   كـــام اخت

 

ـــــتبدلوا ـــــه اس ـــــال ب ـــــارون عج   هب

 

ـــــی ـــــان النب ـــــا اب ـــــمعوا م   ومل يس

 

  عليــــــــه الســــــــالم ومل يقبلــــــــوا

 

  لقـــــد اســـــخطوا اهللا جـــــل اســـــمه

 

  هـــــــــلولكنـــــــــه هبـــــــــم يم

 

 
اِملُ َعىل: يقرء قوله وكان ابوعبداهللا حتی اذا بلغ ) ١(َيَدْيهِ   َو َيْوَم َيَعضُّ الظَّ
ملقا هذيانا وقدمنا الی ما عملوا من عمل يعنی ظلم آل حممد : مهجورا، يعنی

فجعلناه هباء منثورا يعنی باطال غري مقبول اصحاب اجلنة يعنی اهل البيت املظلومني 
 .احلق فال ابعد اهللا اال الظامل ومن تبعهم علی

اِملُ َعىل: ربعی بن خراش فی قوله اآلية، ققال العاض يده ) ٢(َيَدْيهِ   َو َيْوَم َيَعضُّ الظَّ
 ).٣(الثانی واخلليل االول

                                                        
  .۲۷: الفرقان)  ١
  .۲۷: الفرقان)  ٢
  .الثانی، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ٢٠٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ان االول يقول يا ليتنی مل اختذ فالنا  وفی رواية عن ابن مسعود وعن ابی جعفر

لذكر بعد اذ جائنی اآلية ای اضلنی عن اتباع علی خليال يعنی الثانی لقد اضلنی عن ا
 .بن ابی طالب

 .وقراء ابن مسعود ياليتنی مل اختذ عمرا خليال
اِط َلناكُِبوناهنم : فی قوله: الباقر يقول العمرضون عن الوالية ) ١( َعِن الرصِّ

 .االول والثانی والثالث
االية االول  )٢( ًا وقد اضلوا كثرياً ال َيُغوَث َو َيُعوَق َو َنْرس : فی قوله  الباقر

يغوث والثانی يعوق والثال نرس وقد اضلوا كثريا من اتباعهم وال تزد الظاملني اال 
 .ضالال

االعثم والواقدی وابن اسحاق ملا كان يوم الثالث قال عبدالرمحن يا معرش االنصار 
فيكم مثل سعد ليس فيكم مثل ابی بكر وعمر وابی عبيدة فقال زيد بن ارقم وليس 

بن عبادة وسعد بن معاذ وابی بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وحبيب بن 
عدی وخزيمة بن ثابت وغسيل املالئكة ولوال ان عليا وبنی هاشم اشتغلوا باملصيبة ما 

 .طوع فيها من طمع 
 فقال له ابوبكر لقد كنت غنيا عن هذا ان تاتی القوم قد بايعوا وسكتوا فتذكرهم شيئا

 .قد نسوه
 فالعاقل يتفكر فی كالمه هل هو اال كالم طامع مدلس؟

                                                        
  .۷۴: المومنون)  ١
  .۲۳: نوح)  ٢
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 :الربقي
ــــــــم ــــــــوفی ابوقاس ــــــــام ت   فل

 

ـــــا ـــــاس علي ـــــنهم ان ـــــد م   وعان

 

ـــــه ـــــن اجل ـــــوذر م ـــــاتوا اب   وع

 

ــــــيا ــــــاحبنا الفارس ــــــلامن ص   وس

 

  ويـــــــوم الســـــــقيفة اذ امجعـــــــوا

 

  بــــــــان ال تولوهنــــــــا طالبيــــــــا

 

ـــــولی اخلالفـــــة مـــــن دونـــــه   ت

 

ــــــا ــــــه حمتوي   وكــــــان هلــــــا دون

 

ـــــهازا ـــــق ارباب ـــــی احل ـــــوا عل   ل

 

ـــــا   وولـــــوه شـــــيطان ســـــوء غوي

 

  فكـــــانوا كموســـــی اتـــــی قومـــــه

 

  وقــــد عبــــدوا العجــــل والســــامريا

 

 :ابن ّمحاد
  واملصـــــــطفی ملـــــــا غســـــــل

 

  
ـــــــل   ـــــــرب دخ ـــــــی الق   وال ال

 

  وال عــــــن الــــــدنيا ارحتــــــل

 

  
ـــــا   ـــــد فش ـــــه ق ـــــم من   والظل

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٠٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــــتغلوا ـــــــوا الش ـــــــو آمن   ل

 

  
  بــــــــاحلزن عــــــــام فعلــــــــوا  

 

ـــــــــــوا ـــــــــــوا وانكل   اذ فعل

 

  
ــــــاهللا خــــــري مــــــن مشــــــا     ب

 

  لـــــو آمنـــــوا مـــــا ضــــــيعوا

 

  
  مـــــا اســـــتحفظوا واســـــتودعوا  

 

ـــــنعوا ـــــا ص ـــــنعوا م ـــــل ص   ب

 

  
  الهنـــــــــم منـــــــــه بـــــــــراء  

 

  واهللا لــــــــــو ان اســــــــــلموا

 

  
ـــــوا   ـــــا اجرم ـــــتعظموا م   ال اس

 

ـــــــدمكوا ـــــــه اق ـــــــا علي   وم

 

  
ــــــا   ــــــنهم ال اخلظ ــــــد م   بالعه

 

  اذ نصـــــــــــب اهللا هلــــــــــــم

 

  
ــــــــــــلهم     بفضــــــــــــله افض

 

ــــــــــــبوا امح ــــــــــــمفنص   له

 

  
ـــــــرتا   ـــــــب اذا اع ـــــــی نس   ف

 

  ال بقـــــــــــديم يرشــــــــــــف

 

  
ـــــــــــم يوصـــــــــــف     وال بعل
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ــــــــــرف ــــــــــجاعا يع   وال ش

 

  
ـــــال   ـــــري ح ـــــن اخل ـــــفرا م   ص

 

 

 فصل يف أّن إمامته أبرد وكانت بال رضا

ذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكِتاب : فی قوله تعالی قال الباقر الكتاب ) ١( َملْ َيُكِن الَّ
الكتاب واحلكمة تفرقوا بع د ما جائتهم البينة من اهللا ورسوله   القرآن، قوله يعلمهم

فوقعت  الفرقة وال تزال الی واوصياء من بعده فقالت االنصار منا امري ومنكم امري 
يوم قيام القائم بالسيف وما امروا اال ليعبد اهللا خملصني بالوالية المرياملرمنني وذلک 

 .دين القيمة
ذيَن َكَفُروا لِلَّذيَن آَمنُوا: فی قوله وسئل الباقر االية ، ملا دعوا )٢(َو قاَل الَّ

مثل الثانی  الی البيعة علی منازل منهم من محله احلسد علی امرياملؤمنني عليا
وابوعبيدة وسامل واملغرية ومنهم من محلته محية اجلاهلية لقتل اقارهبم مثل خالد بن 

خوهلم فی االسبالم كرها مثل الثانی وطلحة ومنهم من محلته البغضاء لدالوليد 
ومنهم من حسد سعد بن عبادة مثل االوس ومنهم من بايعوه طمعا فی الدنيا مثل 

 .املغرية بن شعبة ومنهم من صاروا مكرهني مثل الزبري 

                                                        
  .۱: البینة)  ١
  .۱۱:  ؛ األحقاف ۱۲:  العنکبوت )  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٢١٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
اال تنزله من املنرب؟ فقال سلامن وابوذر  وملا صعد االول املنرب قال خواص عيلّ 

 .فذكروه وناصحوه تم علی انفسكم انكم ان اتيتموه بذلک اعن
وفی رواية عثامن بن املغرية املنكر علی ابوبكر جلوسه فی اخلالفة من املهاجرين خالد 
بن سعيد بن العاص واملقداد وسلامن وابی بن كعب وعامر وابوذر وبريدة االسلمی 
 ومن االنصار خزيمة بن ثابت وسهل بن خيف واخوه عثامن وابوايوب وابواهليثم بن

 .التيهان
 .وروی معهم ابن مسعود وزيد بن وهب

فان هؤالء جاهروه بالتفريغ ونصحوه وذكروه وفضحوه فجلس فی بيته ثالثة ايام 
فلقاه عمر وطلحة وعثامن وعبد الرمحن وسعد وابوعبيدة فی عشايرهم شاهرين 

 وعلی املنرب وقال قابل منهم واهللا لئن عاد احد فتكلمسيوفهم فاخرجوه من منزله 
بمثل الذين تكلموا به لنمألن اسيافنا فيه وممن مل يبايعوه، فخيار االنصار وساير بنی 
عبداملطلب مثل عّيل والعباس وعقيل وابی سفيان بن احلارث وابی الطفيل بن 
احلارث وعتبة بن ابی هلب واوالدهم وسلامن وابوذر واملقداد وعامر وخالد وابان ابنا 

اخوه عثامن وابوايوب وجابر بن عبداهللا وبريدة وأبی سعيد بن عاص والرباء وسهل و
وخزيمة وابواهليثم وابن مسعود وزيد بن وهب وسعد بن عبادة وابنه قيس وحذيفة 

ومجاعة من اهله والزبري وابوسفيان بن صخر وعبادة بن الصامت ومسطح والنعامن 
 .بن زيد وغريهم

 .النكارولقد عجبت االكابر عن عقد االمر له وانكروه غاية ا
وروی ان ابوسفيان سمع الضجة وقت البيعة فسال عنها فقيل بويع ابوبكر فارتاع 
لذلک ومل قيل لسنه وسابقته وعلمه بام يصلح العرب عليه فقال اما سنه فان اباه اسّن 
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢١١ 

منه واما علمه بام يصلح العرب عليه فان العرب تفنن عن درها وتسيل عن عكرها 
اهها وامتا سابقته فلم يسبق ويمضغ ملنعيه صياصی حتی ال يعرفها تيم وال اشب

عزيمتكم هبا فهل وجد ابن ابی قحافة اال اعيجف صنبورا مقّصب الشامريخ خمتبط 
 .االوراق اذا مدت اجلياد الجريتها تراجع علی عقبيه تراجع النكل

 :ثم انشاء يقول
  تدرع رسبال العالء ابوبكر

 

ــــالقهر ــــرية ب ــــی ذل العش ــــار عل   وس

 

ـــت  ــــعرشودان ـــه بـــالكره اعنـــاق م   ل

 

ــغر ــی الص ــوا عل ــوم دان ــواهم ي ــت ق   ابين

 

 
فنادی من وراء  فوجده مشغوال بتجهيز رسول اهللا ثم صار الی امرياملؤمنني 

 :الباب
  بنوهاشــــم التطمعــــوا النــــاس فــــيكم 

 

ــــدی ــــرة اوع ــــن م ــــيم ب ــــيام ت   وال س

 

  فــــــــاالمر اال فــــــــيكم والــــــــيكم

 

ـــــيس هلـــــا اال ابواحلســـــن علـــــی   ول

 

ـــن ـــا حس ـــازم اب ـــف ح ـــا ك ـــط هل   فابس

 

  فانــــک لالمــــر الــــذی يرجتــــی ملــــی

 

 



  
  
  
  
  
  

  ٢١٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ثم نادی باعلی صوته يا بنی عبد نمناف ارضيتم ان يلی عليكم ابوالفصيل الرذل بن 
الرذل اما واهللا لو شئت مألهتا عليهم خيال ورحال فلم جيبه امرياملؤمنني لشغله برسول 

 . اهللا
ابا سفيان فواهللا ما تريد اهللا بام تقول وما  فقال ارج وفی رواية انه ناداه امرياملؤمنني

وعلی كل امرئ ما اكتسبت  زلت تكيد االسالم واهله ونحن مشاغيل برسول اهللا
 .وهو ولی ما احتقب

وفی تاريخ الطربی واغانی االصفهانی انه قال ابواالبحر جاء ابوسفيان الی علی 
قلها فواهللا لو شئت ألمألهتا فقال يا ابا احلسن ما بال هذا االمر الی اضعف قريش وا

يا ابا سفيان طال ما عاديت اهللا ورسوله واملسلمني  عليه خيال ورحال فقال له عيلّ 
 .فام ّرضهم ذلک شيئا

وفی تاريخ الطربی انه ملا اجتمع علی بيعة ابی بكر اقبل ابوسفيان وهو يقول واهللا انی 
بوبكر ولی اموركم اين الری عجاجة ال يطفيها اآلدم يا بنی عبد مناف فيام ا

 .املستضعفان علی والعباس
وجعل يتمثل بقول وقال يا ابا احلسن ابسط يدک حتی ابايعک فابی عيلّ 

 :املتلمس
ــــه ــــل يعرف ــــار االه ــــوان مح   ان اهل

 

ــــد ــــلة االح ــــرة الرس ــــر منك   واحل

 

  وال يقـــيم علـــی ضـــيم يـــراد بـــه

 

ـــــد ـــــی والوت ـــــري احل   اال االذالن غ

 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢١٣ 

  هـــذا علـــی اخلســـف مربـــوط برمتـــه

 

ــــدا ــــه اح ــــی ل   وذا يشــــبح وال يبك

 

 
وروی انه دخل املسجد فاذا القوم قد اقبلوا بامجعهم وهم يعرتضون كل من رآوه 
فيقدمونه يبايع شاء ذلک ام ابی فاتی معاذ الی الباب من فوره فطرقه فقال العباس من 

 : انت؟ فقال ابوسفيان قال ما اخلرب فقال
ــــد ــــال مــــرياث امح ــــا ب ــــم م ــــو هاش   بن

 

  عــــنكم فــــی لقــــيط وحامـــــلينقــــل 

 

ــــذی ــــف يرضــــون بال ــــاف كي ــــد من   أعب

 

  اراه وفـــــــيكم مرهفـــــــاث الفواصـــــــل

 

ــــا ــــوا بن ــــوا وثق ــــی ثب ــــم ام ــــدی لك   ف

 

ــــل ــــوت املخاي ــــل ف ــــا قب ــــ من   وبالنرص

 

ــــدرا ــــر مص ــــب االم ــــی يرض ــــل لعل   فق

 

ـــــايل ـــــدی ذوالفض ـــــاس الن ـــــوال لعب   ق

 

ـــدد ـــذبيان تع ـــت ال ـــی كان ـــانكم) ١(مت   بش

 

  متـــی قرنـــت تـــيم بكـــم فـــی املحافـــل

 

ـــــتم  ـــــديا وان ـــــيم ع ـــــا ت ـــــازی هب   جي

 

                                                        
  .تعدو، خ ل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٢١٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــل ـــــاالمور االوائ ـــــی ب ـــــق واول   احج

 

 
 :وقال ابن عائشة انشاء ابوسفيان

ـــة ـــز ومنع ـــد ع ـــريش بع ـــخت ق   واص

 

ـــب ــــرضب القواص ـــيم ال ل   خضـــوعا لت

 

ـــه ـــی بالـــذی ظفـــرت ب   فيـــاهلف نفس

 

ــــب ــــايز بالرغاي ــــا ف ــــان منه ــــا ك   وم

 

 
وبكر قال ابوسفيان ما لنا وفی تاريخ ابن جرير باسناده عن ثابت قال ملا استخلف اب

 .والبی فصيل انام هی بنوعبد مناف قال فقيل له انه قد ولی ابنک قال وصله رحم 
وفی تلخيص الشافعی انه روی مجيع اهل السري ان عليا والعباس ملا تنازعا فی املرياث 
وختاصام الی عمر مّرة قال عمر من يعذرنی من هذين ولی ابوبكر فقاال عق وظلم 

يعلم انه كان بّرا تقيا ثم وليت فقاال عق و ظلم وغري خاف عليهم وانام كانوا واهللا 
الباب ) ١(حياملونه وخرج العباس الی املسجد وقد اجتمعوا فيه فاخذ بعضا دتی

 :فقال
 ل ـقـنتـمر ـذا االمـسب ان هـت احـا كنـم

ـــن ـــی حس ـــن اب ـــم منهـــا ع ـــم ث   ن هاش

 

  ألـــــيس اول مـــــن صـــــلی بقبلـــــتهم

 

                                                        
  .کذا)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢١٥ 

ــــالقرآ ــــاس ب ــــرف الن ــــننواع   ن والس

 

  وآخـــر النـــاس عهـــدا بـــالنبی ومـــن

 

ــن ــل والكف ــی الغس ــه ف ــون ل ــل ع   جربي

 

  مـــن فيـــه مـــا فـــيهم ال متـــرتون بـــه

 

ــن ــن احلس ــه م ــا في ــوم م ــی الق ــيس ف   ول

 

ــــه ــــه فنعلم ــــم عن ــــذی ردك ــــا ذا ال   م

 

  هــــا ان بيعــــتكم مــــنم اغــــبن الغــــبن

 

 :ثم قال
ـــم ـــري هاش ـــروا غ ـــوم ام ـــت لق   عجب

 

  علـــی هاشـــم رهطــــا لنبـــی حممــــد

 

ـــم فـــی عظيمـــة ولي ـــوا باكفـــاء هل   س

 

ـــــودد ـــــی فعـــــال وس ـــــرا ف   وال نظ

 

وروی ان نابغة اجلعدی خرج من منزله فسال عمران بن احلصني وقيس بن رصمة 
 :وقد عادی من السقيفة ما وراء كام؟ فقال عمران

ــــة   ان كنــــت ادری فعلــــی بدن

 

  مـن كثـرة التخلـيط الـی مـن انـه

 

 :وقال  قيس
  اصـبحت االمـة فـی امـر عجــب

 

  قلت قوال صـادقا غـري كـذب قد



  
  
  
  
  
  

  ٢١٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

ــدا متلــک اغــالم العــرب   ان غ

 
  

 

 
 :قال ؟ فقاال مشغول بتجهيز النبیفقال النابغة فام فعل ابواحلسن عيلّ 

ـــــتام ـــــم ان ان ـــــلع هاش ـــــوال الص   ق

 

  القيـــــتام لقـــــد حللـــــت ارومهـــــا

 

  واذا قــــــريش بالفخــــــار تســــــاجلت

 

ـــــا ـــــت زعيمه ـــــدير وكن ـــــت اجل   كن

 

  وعليـــــک ســـــلمت الغـــــداة بـــــامرة

 

ـــــت تســـــليمهال ـــــام رع ـــــومنني ف   لم

 

  لكنـــت بنـــو تـــيم بـــن مـــرة عهـــده

 

ـــــــا ـــــــا وحجيمه ـــــــربات نرياهن   فت

 

ــــذی ــــقيفة وال ــــوم الس ــــمت ي   وختاص

 

ـــيمها ـــون خص ـــدا يك ـــام غ ـــه اخلص   في

 

 
 .كرديد وبكرديد وندانيد چه كرديد: وقال سلامن

 .وحق از مري بربديد: وفی رواية اخری
 .فئوجی عنقه
 :عنه احلمريی

ـــد ا ـــن عب ـــال ب ـــد ق ـــاوق   هللا مل
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢١٧ 

 

ــــا ــــی مراغمين ــــم للوص   رآه

 

  فعلـــتم باخلطـــاء ومـــا علمـــتم

 

ــــا   فاخطــــاتم ولســــتم تعلمون

 

 
 :غريه

ـــلامن ملـــا عـــدلوا   قـــال هلـــم س

 

  
ـــــوا   ـــــرا واذا مل تفعل ـــــتم ام   فعل

 

 
 :عبادة بن الصامت

  يــــا للرجــــال اخــــروا عليــــا

 

ـــة كـــان هلـــا مرضـــيا   عـــن رتب

 

ـــم وصـــيا ـــان دوهن ـــيس ك   أل

 
  

 

 
 :وقال اّم سلمة

ـــد ـــد لق ـــدان امح ـــالم فق ـــع االس   ضعض

 

ــــلم ــــل مس ــــة ك ــــيهم رمح ــــی عل   وابك

 

  واحزنـــــه حزنـــــا بـــــام لـــــو صـــــحبه

 

ـــرم ـــی املك ـــادی الوص ـــی اهل ـــواة عل   الغ

 



  
  
  
  
  
  

  ٢١٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  وصــــــی رســــــوبل اهللا اول مســـــــلم

 

ـــــدرهم   واول مـــــن صـــــلی وزكـــــی ب

 

ــــامروا ــــذين ت ــــطفی دون ال ــــی املص   اخ

 

  عليـــــه وان بـــــزوه فضـــــل التقـــــدم

 

 
جاء بريدة حتی ركز رايته فی وسط اسلم ثم قال ال  ابراهيم الثقفی فی كتاب الغيبة انه

فقال عّيل يابريدة ادخل فيام دخل فيه الناس فان اجتامعهم  ابايع حتی يبايع عيلّ 
 .احب الی من اختالفهم اليوم

قال هلم بايعوا ان هؤالء خريونی اما ان ياخذوا ما ليس  وفی هذا الكتاب ان عليا
 .لمنيهلم او اقاتلهم وافرق امر املس

وفی رواية ان هؤالء خريونی ان يظلمونی حقی وابايعهم او يقتلونی واقتلهم 
 .فاخرتت ان اظلم حقی وان فعلوا ما فعلوا

وقال معروف بن خربوذ املكی كان مسطح بن اليامنة بن عباد وكان بدريا ملا بويع 
قاتل ما  رمحک اهللا اال تقاتل فنقاتل معک فاعلمه عّيل انه لو ابوبكر يقول لعيلّ 

 :خف معه احد وكان يستبطی عليا فيها فيقول
ــــــم انــــــاديكم فهبــــــوا ــــــی ع   بن

 

ـــحب ـــدای ص ـــاب ن ـــو اج ـــحبی ل   وص

 

  رضــــيتم ان يضــــيع االمــــر عــــنكم

 

ــــب ــــاس هن ــــني الن ــــو ب ــــح وه   ويص

 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢١٩ 

ــــرة ــــن م ــــيم ب ــــی ت ــــبكم بن   وتغص

 

ــــب ــــا اهللا غص ــــدين ي ــــی ال ــــا ف   وم

 

ــــــا ــــــوم فين ــــــعف املظل   اری املستض

 

ــــــذب ــــــنة وج ــــــه س ــــــيام حتت   ظل

 

 .ان الظليم فی سنة اجلذب يقعد فی ارحية حتی يموت مكانه يعنی 
 :وقال علی بن جنادة السلونی قال ابوالطفيل بن احلارث وكان بدريا اهل شعر

ــــغ  ــــمبل ــــای هاش ــــن الن ــــی ع   امعن

 

ـــرج الصـــدر ـــا ح ـــاقت هب   مغلغلـــة ض

 

ـــة ـــن طالي ـــی م ـــا ات ـــيكم م ـــوتی ال   أي

 

  وفيكم وضصی املصطفی صـاحب االمـر

 

  تدت حســــياتهولــــو اســــد اهللا اســــم

 

ــ ــدين وال ــا ال ــی عن ـــالغن   يرسـعرس وال

 

ــــل نجــــاد ــــاحني الطوي ــــو ذواجلن   ول

 

ــدر ــيعة والص ــب الرس ــو االورع الرح   ه

 

ــخيلة ــن س ــائها اب ــی ش ــان يغش ــو ك   ول

 

  رصته حــــامی احلقيقــــة ذا نكــــرـالبـــ

 

ـــتكانة ـــم واس ـــدنيا بك ـــی ال ـــا عل   احق

 

ـــر ـــا مـــا يفســـق مـــن الكف   اری ام قلوب

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٢٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

 .بن احلارث الن امه سخيلة الثقفية يعنی ابن سخيلة عبيدة 
بعد  وقال زيد بن علی كان ابوسفيان بن احلارث بن عبداملطلب ياتی باب فاطمة

فيضی به كل صباح فيقول كيف صباحكم بعد نبيكم ومسائكم  وفات الرسول
 فتخرج له ام ايمن فتقول يا ابا سفيان رش صباح ورش ممسی فقدنا رسول اهللا

 :فقال ابوسفيان اتی الی هذين من الظلم يعنی عليا وفاطمة وفقدنا الوحی وما
ــــــم ــــــا اباالقاس ــــــغ عن ــــــن مبل   م

 

ـــــــــا ـــــــــه انبان ـــــــــلی اهللا علي   ص

 

ــــــد ــــــيم فق ــــــية ت ــــــک احاش   تراث

 

ــــــا ــــــوم ارزان ــــــيكم الي   تســــــلوا ال

 

  وفاطمــــــــة تعــــــــول اعواهلــــــــا

 

  قـــــد قطعـــــت بـــــاحلزن احشـــــانا

 

ـــــــی ـــــــطهد املبتل ـــــــلع املض   واالص

 

ـــــانا ـــــرف اغض ـــــه الط ـــــض عن   يع

 

ــــی  ــــل لبن ــــریق ــــدی الث ــــم اس   هاش

 

  أتاكــــــــل االكلــــــــب اشــــــــالنا

 

  فـــــاتبعوا للحـــــرب قـــــد اونــــــت

 

ــــــــا ــــــــاحلرب رضان   وكشــــــــفوا ب
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٢١ 

 :وله
ـــة ـــري ببيع ـــف املش ـــاحب الك ـــا ص   اي

 

ـــا ـــة راعي ـــی الرعي ـــل ان يوص ـــا قب   هب

 

  عجلت علی الشوری وعن جملس الوصی

 

ـــا ـــن تغالي ـــا ع ـــدی جماهل ـــت اهل   وخل

 

ـــه ـــل انتظام ـــاس قب ـــامر الن ـــف ي   وكي

 

ـــــــامبادهـــــــة ال تس   تشـــــــري املوالي

 

 
وقال جابر االنصاری جاء خالد بن سعيد بن العاص وكان من السابقني الی 

فقال يا ابا احلسن اعلمت ما احدث القوم من البيعة فقال لقد اوتيت  امرياملؤمنني
عام احدثوه فقال خالد لقد علمت  به وانا فی شغل بمصابنا فی رسول اهللا

تی لک فمربی بامرک فانت واهللا احب الناس الی انقطاعی اليک دون بنی ابی وحمب
وقال لقد علمتک ناطقا سابقا الی كل خري انرصف ننظر فی  فدعا له امرياملؤمنني

ذات بيننا فعندی من رسول اهللا عهد ولئن بايعنی رجال من املسلمني الوطأهتم سيفی 
وان هنضت وقليل ما هم قال قال خالد فانا علی اترک ونصب امرک او قعدت قعدنا 

 :هنضنا ثم قال
  تشــــكر البــــی ســــفيان فــــی مقالــــه

 

ــاحلة ــرب ص ــن ح ــخر ب ــک ص ــا ب   دخ

 

ــــــزل ــــــا ومل ت ــــــل هل ــــــت اه   فان

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٢٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــا ـــت هب ـــة نطق ـــن  كلم ـــک م ـــا ل   ي

 

  ال تقصــــص اهللا فــــاک مــــن رجلــــی

 

ــــک اذ ــــی دعائ ــــل ف ــــت بالفض   ذهب

 

  تــــدعوا الــــی امــــرة الوصــــی عــــيلّ 

 

  ان كنـــت فـــی الـــدين آخـــرا فلقـــد

 

ـــت مـــا قـــد فضـــل علـــی اال   ولاتي

 
  

 

 
وفخروا به انه قال خالد هذا عّيل وعثامن ارضيتم يا بنی عبد مناف ان يلی عليكم 

 .غريكم
عن سعيد بن مسيب فی خرب انه رای العباس وعقيل وعتبة بن ابی هلب والفضل بن 

فقال العباس يا هلا عظيمة بام اتی الينا  عباس مجاعة وضعوا  نارا علی باب عيلّ 
 :فضلفالن وفالن فقال ال

ـــــدای ـــــمعون ن ـــــومی ال يس ـــــا لق   م

 

ـــــم  رهـــــون رمـــــاس   اصـــــموا ام ه

 

  ام هـــم خملــــدون بـــاخلفض والــــنقض

 

ــــــــاس ــــــــم ارج ــــــــدی ام ه   لعه

 

ــــــــا ــــــــداء فين ــــــــاعوا االع   ام اط

 

  فاصـــــبحوا ابـــــدا خليفـــــی شـــــامس

 

ـــــی عليـــــا   ام احســـــوا لنـــــا الوص
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٢٣ 

 

  ام هـــــم للوصـــــی غـــــري مـــــراس

 

ـــــــوتر ـــــــی ادرک ال ـــــــم اهللا انن   عل

 

ـــــی ـــــد اواس ـــــی ق ـــــالنفس ارست   وب

 

ـــت مـــن غـــري وهـــن   غـــري انـــی تبع

 

ــــــــاس   واســــــــتكان مقالــــــــة العب

 

 
 :انه قال بريدة االسلميوفی حديث عمران بن احلصني اخلزاعی 

ـــــا ـــــوا هب ـــــة هـــــل ه ـــــا بيع   ي

 

ــــــــايم ــــــــب دع ــــــــا وح   اس

 

ــــــــــــــا ذا باثمــــــــــــــة   هللا م

 

ــــــــــــم ــــــــــــاء اآلث   اذ ذاک ب

 

ـــــــدی ـــــــتهم ه ـــــــون بيع   أيك

 

ـــــــا هاشـــــــم ـــــــب عنه   ويغي

 

  ويكــــــــون زايــــــــد اهلهــــــــا

 

  مـــــــــولی بثينـــــــــة ســـــــــامل

 

 
 :وقال عدی بن احلاتم

  ابــا حســن صــربا ففــی الصــرب عصــمة

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٢٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــر ــ واجله ــی الرس ــرء ف ــاة امل ــه نج   وفي

 

ــر ان الصــرب اجحــی لــذی اجلحــی   أمل ت

 

ــر ــی االم ــني عل ــر ش ــداء االم   وان ابت

 

ــوا ــا لق ــک م ــار قبل ــی االخي ــد لق   وق

 

  واوذی عبــاد اهللا فـــی ســالف الـــدهر

 

 
 :قال عامر الدهنی قال قيس بن عبادة

  ابنــــاء قيلــــة اننــــیلقــــد علمــــت 

 

ـــــا ـــــا ولياهب ـــــار رسهب ـــــداة الفخ   غ

 

ــــاملی ــــّد لظ ــــم ام ــــی اظل ــــی مت   وان

 

  ســــاموات مــــوت يســــهل ســــحاهبا

 

ــت ــتطعت وان اب ــا اس ــی م ــرب نفس   ساص

 

ــــا رجــــل مصــــاهبا ــــدت زر ابان   وج

 

ــــــاطم ــــــی اســــــوة وبف ــــــی بعل   فل

 

  غــــداة فجــــئ بعــــد الكتــــاب كتاهبــــا

 

 
احلسن ان بالال ابی ان يبايع  وعن  ابی البخرتی قال حدثنا عبداهللا بن احلسن بن

ابابكر منک انه اعتقک فال جتئ  اخذ بتالبيبه فقال بالال هذا جزاء ءجاابابكر وان عمر 
تبايعه فقال بالل ان كان انام اعتق اهللا حمتسبا فليدعنی اهللا الذی اعتقنی له وان كان 
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٢٥ 

ل اهللا وال تقدمه اعتقنی لنفسه فها ذا واما بيعته فام كنت ابايع احدا مل يستخلفه رسو
ُموا َبْنيَ َيَدِي اهللاَِّ َو : ان اهللا تعالی يقول رسول اهللا ذيَن آَمُنوا ال ُتَقدِّ َا الَّ يا َأهيُّ

ولقد علمت يا عمر ان رسول اهللا عقد البن عمه عقدا هو فی اعناقنا ) ١(َرُسولِهِ 
ان يبايع علی الی يوم القيامة وجعله موالنا من بعده يوم الدوحات فاينا يستطيع 

 .مواله
 .قال عمر فان كنت غري فاعل فال تقكم معنا ال ام لک

 :فقال بالل
ـــوال ـــوت ول ـــر نج ـــابی بك ـــاهللا الب   ب

 

ـــبع ـــالی الض ـــی اوص ـــض عل   اهللا ع

 

ــــــی ــــــري او اكرمن ــــــوانی خ   اهللا ب

 

ـــــع ـــــد اهللا متب ـــــري عن ـــــام اخل   وان

 

ــــدع ــــل مبت ــــا ك ــــی تبوع   وال يلقين

 

ــدعوا ــذی ابت ــل ال ــدعا مث ــت مبت   فلس

 

 
 .وخرج باال الی الشام واقام هبا الی ان مات ومل يبايع ابابكرقال 

 :وقال عبد اهللا بن امحد بن حنبل شعر
ــــة ــــايعتم ذی حفيظ ــــئن ب   لعمــــری ل

 

ــا ــاف موفق ــروف العف ــدين مع ــی ال   عل

 

                                                        
  .۱: الحجرات)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٢٢٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــره ــــطفی ووزي ــــی املص ــــا وص   علي

 

ــی ــرش واتق ــدی الع ــلی ل ــن ص   واول م

 

ــم ــد زيغك ــدی بع ــج اهل ــی هن ــتم ال   رجع

 

ــــمله  ــــن ش ــــتم م ــــاومجع ــــا متزق   م

 

 
 :وقال نعامن بن زيد صاحب زاله االنصار

ــــه ــــم فانع ــــالم ق ــــاعی االس ــــا ن   ي

 

ــــر ــــی منك ــــرف وات ــــات ع ــــد م   ق

 

ـــــا ـــــی كعبه ـــــريش اال عل ـــــا لق   م

 

  مــــن قــــدموا اليــــوم ومــــن اخــــروا

 

  مثــــل علــــی مــــن خفــــی امــــره

 

  علـــــــيهم والشـــــــمس ال تســـــــرت

 

  لــــيس قــــريش فــــی وغــــی حرهبــــا

 

ـــــــاروقهم االكـــــــرب ـــــــديقها ف   ص

 

  اذا خّطــــــهوكاشــــــف الكــــــرب 

 

ـــــدر ـــــا املص ـــــی وارده ـــــا عل   اعي

 

ــــــــا ــــــــلی وم ــــــــرب اهللا وص   وك

 

ـــــــرب ـــــــث واالك ـــــــلی ذو الغي   ص
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٢٧ 

ـــــوا ـــــا ات ـــــی م ـــــدبريهم ادی ال   ت

 

ــــروا ــــا دب ــــئس م ــــا ب ــــم ي ــــا هل   تب

 

 
 :وقال عتيبة بن ابی هلب بن عبداملطلب

ــت بنــو تــيم علــی هاشــم ظلــام   تول

 

ــــدما ــــه ق ــــن امارت ــــا ع   وذادوا علي

 

ــــة ــــی قريب ــــی نب ــــوا قرب   ومل حيفظ

 

ــــامو ــــوهنم عل ــــن يول ــــبوا مم   مل ينس

 

 
وروی ان زينب بنت ايابة بن املطلب سمعت االصوات فقالت ما هذا قيل ابوبكر 

 :ثم خرجت تبكی وترثی النبی بمقالة فاطمةيبايع فصاحت 
  انـــا فقـــدناک فقـــد لـــالرض وابلهـــا

 

ــهدهم وال تعــب ــک فاش   فاختــل اهل

 

ـــد كـــان بعـــدک ابنـــاء وهيمنـــة   ق

 

ــاهدها مل ت ــت ش ــو كن ــر اخلطــبل   كث

 

ــــا  ــــتخف بن ــــال واس ــــا رج   جتهمتن

 

ــب ــک الكت ــت دون ــيت وحال ــا قض   مل

 

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٢٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
فقال اهل الياممة خلالد بن وليد واهللا ال اطعنا ابا فصيل ابدا وقال خالد واهللا الرفعنا 

 .عنكم السيف ابدا  حتی تسموه اباالفضل االكرب
ه فقال يا خليفة وروی من غري وجه ان عمر قام الی بيعة ابی بكربعد ثلث من مبايعت

رسول اهللا ارسل الی هذا الرجل فليبايع فقد بايع الناس فقال ابوبكر ابعث اليه فقال 
فقل له خليفة رسول اهللا يقول لک  عمر لقنفذ بن عمري العدوي امض الی علی 

احرض فبايع فمضی قنفذ فطرق الباب عليه وعنده العباس وبنوه والزبري وسلامن 
ل من هذا فقال قنفذ فقال ماتريد فقال خليفة رسول اهللا يقول املقداد وغريهم فقا.و

لک اخرج فبايع فقال سبحان اهللا ما ارسع ما كذبتم علی رسول اهللا ما اعرف لرسول 
 .اهللا خليفة غريی فعاد قنفذ فاخربهم

فكبا ابوبكر كبوة ثم جلس فقام عمر اليه ثانية فقال مثل االول فاتاه قنفذ فقال اجب 
يا سبحان اهللا لقد تسمی بغري اسمه وادعی ما ليس له  ني فقال عيلّ امرياملومن

اعرف امياملرمنني غريی فرجع اليهم فاخربهم فكبا ابوبكر كبوة اشد من االول ثم ما
قال له اجلس فقام اليه عمر فقال ال ترسل الی هذا الرجل فليبايع فانفذ قنفذ يدعوه 

ر وعمر فرجع قنفذ فاخربهم فقام عمر يا ابتاه ما لقينا من ابی بك فصاح فاطمة
وخالد واسيد بن احلصني وقنفذ ومحاد وسلمة بن اسلم من بنی االسهل وعبد الرمحن 

 .بن عوف وسعد بن مالک وعبداهللا بن رمعة ومضوا اليه
وفی رواية الكلبی عن ابن عباس وفی حديث الزهری وفی رواية عبداهللا بن العالء 

حاق ابراهيم الثقفی عن زابدة بن قدامة انه خرج عمر وفی كتاب املعرفة عن ابی اس
فی نحو ستني رجال فاستاذن فی الدخول عليهم فلم يوذن له فشعب واجلب فخرج 
اليه الزبري مصلتا سيفه ففر الثانی من بني يديه حسب عادته وتبعه الزبري فعثر بصخرة 
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٢٩ 

سلمة بن اسلم واحاطوا به واخذ فی طريقه فسقط لوجهه فنادی عمر دونكم الكلب 
سيفه فرضبه علی صخرة فكرسه فسيق اليه الزبري سوقا عنيفا الی ابی بكر حتی بايع 

 .كرها
عليک باهللا ان كنت تومن باهللا ان  وعاد عمر الی الباب واستاذن فقالت فاطمة

تدخل علی بيتی فانی حارسه فلم يلتفت الی مقاهلا وهجم فصاحت يا ابة ما لقينا 
باخلروج فلم يمتنع  عمر وتبعه اعوانه فطالب امرياملؤمننيبعدک من ابی بكر و

وظن باملسلمني عن الفتنة وكان غرضه املحاماة  عليه ملا تقدم من وصية رسول اهللا
 .علی الدين وحياطته الذی جهدوا فی فله وتفرق كلمة اهله وخرج معهم

 :الناشی
ـــی ـــا ات ـــل الوصـــية م ـــذی قي ـــا ذا ال   ي

 

ــا ــه وم ــی االل ــذی يرض ــري ال ــدا غ   اعت

 

ــلحت حــال الــدين بــاالمر الــذی   اص

 

ــدا ــی الرياســة مفس ــک ف ــحی حلال   اض

 

ـــــاهلم ـــــک ان اردت قت ـــــت ان   وعلم

 

  ولــــو عــــن االســــالم خوفــــک رشدا

 

ـــم ـــرتک خالقه ـــملهم ب ـــت ش   فجمع

 

  وان اعتــــديت مــــن اخلالفــــة مبعــــدا

 

ــــه ــــرت بحفظ ــــد ام ــــا ق ــــتم دين   لي

 

ــــاد ان يتبــــددا   ومجعــــت شــــمال ك

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٣٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

 :ابن محاد
  ووا فــــی احلــــديثالـــيس الثقــــات ر

 

ـــــاطبوه ـــــا خ ـــــلوه وم ـــــا راس   وم

 

ـــــــواری واصـــــــحابه ـــــــيس ت   ال

 

  فجــــاؤا الــــی البيــــت واســــتخرجوه

 

ــــد ــــوم ق ــــس والي ــــی ام ــــات اب   ام

 

ـــــوه ـــــی تقتل ـــــی لك ـــــتم ببعل   ذهب

 

ــــزبري ــــيف ال ــــوم س ـــــرس الق   امل يك

 

ــــــوه ــــــائلهم اكتف ــــــال ق ــــــا ق   ام

 

ــــــا ــــــی الرض ــــــوا بعل ــــــا ذهب   ام

 

ـــد لبنـــوه ـــی الكـــره منـــه وق   )١(عل

 

ــــوا ا ــــهامــــا رافع ــــيف مــــن فوق   لس

 

ــــــب هــــــددوه   وبالقتــــــل ان مل جي

 

ــــــائلني ــــــده ق ــــــذبوا ي ــــــا ج   ام

 

ــــــــاتركوه ــــــــا ف ــــــــا طايع   بايعن

 

  وواهللا مــــــا مثلــــــه مــــــن اطــــــاع

 

                                                        
  .ت بال نقطة، واثبتناھا من بعض المصدارھذه الکلمة کتب)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٣١ 

ــــــوه ــــــل اكره ــــــط ب ــــــاهلم ق   امث

 

 
يابن الّسود االرسع ما ادخلت الذل : فی اثره وهی تقول لزفر  وخرجت الطاهرة

اال خرجت معها فلام رآها ابوبكر علی بيت رسول اهللا قال ومل يبق من بنی هاشم امرأة 
مقبلة هاب ذلک فقام قائام وقال ما اخرجک يا بنت رسول اهللا فقال اخرجتنی انت 
وهذا ابن السوداء معک فقال االول يا بنت رسول اهللا ال تقولسی هذا فانه كان ال 

 .يبک حبيبا قالت لو كان حبيبا ما ادخل الذل بيته
 :ديک اجلن فی القصيدة العاملة

ـــــص معـــــاا ـــــا حف ـــــا واب   ن عتيق

 

ـــــنعا ـــــا ص ـــــنعا م ـــــر ص   الی ام

 

ــــام ــــب فعله ــــولی مل يص ــــزر ق   اكث

 

ــــــــــذرا هلــــــــــام   وال اری واهللا ع

 

 
وفی معرفة الرجال عن الكشی واختيار الرجال عن الطوسی قال ابومحزة سالت ابا 

فی رقبته حبل الی رزيق رضب ابوذر يده  تقول ملا مروا بامرياملؤمنني جعفر
قال يا ليت السيوف قد عادت بايدينا ثانية وقال املقداد لو شاء دعا  علی االخری ثم

 .رّبه وقال سلامن موالی اعلم بام فيه
 :بنت احلارث بن عبداملطلب )١(وی.... ومن شعر

                                                        
  .ھنا کلمة لم یتیسر لنا قرائتھا)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٢٣٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  وقيـــد علـــی نحـــوهم وهـــو كـــاره

 

  ملثـــل البعـــري فـــی االبـــاعر اجـــرب

 

  فظلــــوا عليــــه ماســــحني اكفهــــم

 

ـــب ـــداة بمطل ـــه الغ ـــروا من   ومل يظف

 

 
وهو يقول انا عبداهللا  وفی رواية الكلبی والزهری انه خرج بعلی بن ابی طالب

واخو رسوله انا الصديق االكرب ال يقوهلا اال مفرت كذاب حتی انتهوا به الی االول 
فقيل له بايع فقال انا احق هبا منكم وهبذا االمر وال ابايعكم ابدا وانتم اولی بالبيعة لی 

بيعة جاء هبا جربئيل من عند اهللا  ی حيات رسول اهللاواحق وقد بايعتمونی ف
 .عزوجل

فمن  وانكم انام اخذتم هذا االمر واحتججتم عليهم بقرابتكم من رسول اهللا
 .اقرب الی رسول اهللا انا أو انتم 

 :ديک اجلن
ــــوا ــــوا وجاش ــــا غل ــــم مل ــــال هل   ق

 

ــــــــاش ــــــــت االرذال واالوب   وهاج

 

ـــــی ـــــی وعلم ـــــم مكرمت ـــــل لك   ه

 

ــــن ــــی م ــــم ارث ــــی ام لك ــــن عم   اب

 

ــــدی ــــم وال ع ــــن هاش ــــيم م ــــا ت   م

 

ــــد ــــن حمم ــــن م ــــا دي ــــال بنوه   وب
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ـــــحابه ـــــم اص ـــــتم انك ـــــان زعم   ف

 

  فــــــــالنص ال يشــــــــبهه قرابــــــــة

 

  قــــل البــــی القاســــم يــــا ابالقاســــم

 

ـــــم ـــــف هاش ـــــک ك ـــــت كف   تقرع

 

  يــــا امحـــــد اخلـــــري نبـــــی الرمحـــــة

 

  بعـــــدک خلـــــت باخيـــــک االمـــــة

 

ــــا ــــن عمك ــــه اب ــــا دون ــــار عتيق   ص

 

ــــا ــــه احيكمك ــــان ل ــــا ك ــــاز م   وج

 

 
وحديث الكلبی والزهری ايضا انه قال له  وفی حديث الثاملی عن زين العابدين

اخذتم هذا االمر من االنصار باحلجة عليهم بالقرابة زعمتم ان حممدا منكم واعطوكم 
املقادة وسلموتا اليكم االمارة وانا احتج عليكم بالذی احججتم به علی االنصار 

النا اهل بيته واقرب اخللق اليه فان كنتم منكم حيا وميتا  نحن اولی بمحمد
ختافون اهللا فانرصفوا واعرفوا لنا فی هذا االمر ما عرفته لكم االنصار وقد بايعكم 
رسول اهللا لی فی حياته بالوالية واملواالة بيعة جاء هبا جربئيل وامر اهللا عزوجل نبيه 

 .هبا 
فقال عمر انک اهيا الرجل لست فقد خالفتم ما امركم اهللا وما بايعتم علی رسول اهللا 

احلب حلبا لک شطره اسدد له اليوم االمر  بمرتوک او تبايع فقال امرياملؤمنني
 .لريده عليک غدا ال واهللا ال ابايعه حتی اكره



  
  
  
  
  
  

  ٢٣٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .قال لعمر احلب حلبا لک شطره طاهرين وقد وری البالذری ان عليا

 :اجلزری
ـــــونی فـــــام اقالـــــه   قـــــال اقيل

 

ــــرجلني ــــای ال ــــانی ف ــــم الث   اعل

 

ـــــه ـــــريه لنفس ـــــی غ ـــــدها ف   مه

 

  تـــــاهللا ال تفعـــــل هـــــذا مســـــلم

 

 
 :ابن محاد

ــــــة ــــــدم التيمــــــی جترب ــــــام ق   وان

 

ـــج ـــب والفل ـــه التوطي ـــون ل ـــی يك   حت

 

    
 

ابن ثالث وثالثون سنه وهوالء مشيخة  فقال ابوعبيدة انک حدث السن وكان 
ک وفضلک وسابقت) ١(فوقک فان بقيت فانت غدا الی هذا االمر حليق بدينک

وقرابتک غري ان الناس قد بايعوا ورضوا هبذا الشيخ فارض بام رضی به املسلمون 
فای شيئ بقی من الفضل مل يقر لی وال تصلح اخلالفة اال ملن كانت  فقال عيلّ 

هذه اخلصال فيه وهی ّيف ال فيكم يا ابا عبيدة تقول انت لئن هذه االمة فاتق اهللا فی 
من االيام فليس لک ان خترجوا سلطان حممد من داره  نفسک فان هذا اليوم له ما بعده

                                                        
  .لدینک، خ ل)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٣٥ 

وقعر اهل بيته الی دوركم ففی بيوتنا نزل القرآن ونحن معدن العلم والفقه والدين 
والسنة والفرائض ونحن اعلم بامور اخللق منكم فال تتبعوا اهلوی فتزدادوا من اهللا 

 .بعدا ومنه عليكم سخطا 
لو ان هذه الكالم سمعه منک الناس ملا اختلفوا فقال بشري بن سعد االنصاری واهللا 

عليک رجالن ولبايعک الناس امجعهم غري انک جلست فی منزلک ومل تشهد هذا 
االمر فظن الناس انه ال حاجة لک فيه واآلن قد سبقت بالبيعة هلذا الشيخ فقال عّيل يا 

واخرج وانازع بشري أو كان جيب عّيل ان اترک رسول اهللا فی بيته مل اجنه فی حفرته 
 .اخلالفة

وامر اهللا هبا أو ليس قد  ثم قال لبيعتی كانت قبل بيعة ابی بكر شهدها رسول اهللا 
ما واشهد اهللا عليهم فام باهلام يدعيان  بايعنی وسبقت بيعتی وشهدها رسول اهللا 

 .ليس هلام وليسا باهله
لی وفی حديث پوفی حديث احلارث بن االسود الديلمی عن جندب بن عبداهللا البج

انه ملا سالوه البيعة قال هلم مل افعل قالوا اذا تقتل لوما  الثاملی عن زين العابدين
 .وصغرا لک 

 الی قرب النبی قال اذن اكون عبداهللا واخو رسوله وقالوا بايع فالتفت عيلّ 
فقال يابن اّم ان القوم استضعفونی وكادوا يقتلوننی فرجع يومئذ ومل يبايع ثم انرصف 

وآال اّال يضع ردائه عن عاتقه اال للصالة حتی يولف القران وجتمعه فانقطع الی منزله 
عنهم مّدة الی ان مجعه ثم خرج اليهم به فی ازار حيمله وهم جمتمعون فی املسجد 
فانكرو مصريه بعد انقطاعه عنهم مع التيه فقالوا االمر ما جاء ابواحلسن فلام توسطهم 



  
  
  
  
  
  

  ٢٣٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
قال انی خملف فيكم الثقلني ما ان  ل ان رسول اهللاوضع الكتاب بينهم ثم قا

 .متسكتم هبام لن تضلوا كتاب اهللا وعرتتی اهل بيتی وهذا الكتاب وانا العرتة 
قرآن فعندنا مثله وال حاجة لنا فيكام فقام اليه عمر فقال له انی يكن عندک 

 .الكتاب وعاد به بعد ان الزمهم احلجة  فحمل
 :ابن محاد

  اذ مـــــروا لبيعـــــتهم يـــــوم الســـــقيفة

 

  هللا مــــــن خــــــري مســــــتقنع شــــــيع

 

  تبــــا هلــــا بيعــــة قــــد اشــــمتت بكــــم

 

ـــع ـــدهر والبي ـــول ال ـــائس ط ـــل الكن   اه

 

ــــيهم ــــی مض ــــّيل ف ــــري ع ــــل استش   ه

 

  يــــوم الســــقيفة ام عــــم النبــــی دعــــی

 

ــــا ــــارضين هل ــــانوا ح ــــحابة ك   ام الص

 

ـــــع ـــــق بمرتف ـــــم خل ـــــن هب   ام مل يك

 

ـــام ـــی ف ـــق النب ـــا ح ـــوا قبله ـــال قض   ه

 

ــــذی رغ ــــان ال ــــدفعك ــــه بمن ــــوا في   ب

 

ــــدهم ــــول اهللا عن ــــر رس ــــاع اج   ان ض

 

ــــع ــــد اهللا مل يض ــــو عن ــــه فه ــــی اهل   ف

 

  وصــــی امحــــد اولــــی مــــن صــــحابته

 

ــــمع ــــاس والس ــــا الن   لــــوال ابتغــــا ري
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٣٧ 

ـــــه كـــــان اولـــــيهم بموضـــــعه   وان

 

  كـــام اســــتحق اولواالرحــــام فاســــتمع

 

  ألــــيس للجــــار بالتقريــــب شــــفعته

 

ـــفع ـــون بالش ـــام يعط ـــا ك ـــاعطوا علي   ف

 

  بكـــم فـــی بحـــر مهلكـــة هـــوی اهلـــوی

 

ـــــتم ســـــنن الـــــرمحن بالبـــــدع   فبع

 

 
 :وله

ــــة   وملــــا مضــــوا يــــوم الســــقيفة بغت

 

  وكانوا مـع االنصـار فـی السـب والشـتم

 

ــــه ــــی والت ــــرب النب ــــه ق ــــالوا ل   وق

 

ـــم ـــو الع ـــطفی وبن ـــم املص ـــالوا نع   فق

 

ـــــق ای هـــــذين شـــــئتم   فقـــــال عتي

 

ــتم ــم الش ــی هاش ــن بن ــا ع ــوه دفع   فول

 

  ةرای نفســــه دون ابــــن جــــراح رتبــــ

 

ــــم ــــة بك ــــد طائف ــــان عن ــــذی ك   ك

 

ـــا ـــوا هب ـــة خرج ـــا بيع ـــاعطوا عتيق   ف

 

ــزم ــد واجل ــدين واالســالم والرش ــن ال   ع

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٣٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  وواهللا مـــــا ولـــــوا عتيقـــــا لفضـــــله

 

ــــم ــــه وال فه ــــوه في ــــدی الف   وال اهل

 

ــــــد ــــــع آل حمم ــــــن ارادوه دف   ولك

 

ــنم ــن الغ ــذاک م ــدوا ب ــق فاعت ــن احل   ع

 

ــــتهم ــــايع جب ــــا ان يب ــــاموا علي   وس

 

ــــ ــــايع ف ــــر ب ــــمّ وكلهــــم للطه   ی خ

 

 
 :العنربی

  يــــا امــــة الســــوء التــــی اقواهلــــا

 

ــــــا ــــــورة افعاهل ــــــه مبت ــــــّدو ب   ك

 

  تبــــت يــــد يــــوم الســــقيفة بايعــــت

 

  بقتــــــــاهلم هللا كــــــــان قتاهلــــــــا

 

ـــــاهلم ـــــتلهم وقت ـــــتم ق ـــــا جعل   بغي

 

ـــــــا ـــــــرقكم آماهل ـــــــيحة ع   وفض

 

 
 :غريه

  يــــا امــــة مل تـــــرع حــــق نبيهـــــا

 

ــــــل ودالم ــــــی نعث   وتنافســــــت ف

 

ـــا ـــن غيه ـــر م ـــاقبح منك ـــت ب   وتان
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٣٩ 

 

ــــــالمف ــــــدلت بعدالضــــــياء بظ   تب

 

ــــــــی دوارس ــــــــديار اوالد النب   ف

 

  مـــن هــــدهم عطــــل مــــن االيــــام

 

 
وقد صحح فی صحيح مسلم والبالذری برواية عايشة انه ختلف عّيل عن البيعة مدة 

ستة اشهر النه كان له من الناس جهة فی حياهتا فلام ماتت واستنكر  حيات فاطمة 
 .وجوه الناس بايع فی حكم املكره

استنكر وجوه الناس وقال كنا نری ان  وقد رويتم كلكم ان عليارواه الثقفی  وقد
لنا فی هذا االمر اشياء فاستبد به علينا هذا اذا تركنا ما رواه الشيعة وكثري من السنة من 
انه مل يبايع حتی صار عمر الی بيته بقبس من النار ليحرق عليه وعلی وفاطمة واحلسن 

رج مكرها وبايع وفی غرر ان جريانه والصفياء فی البيت فخ واحلسني 
 .امرياملؤمنني

قال واحد منها ما رمحت عن احلسني الفضال روی عدی بن حاتم وعمرو بن حريث 
رايته حني اتی به الی بيعة االول فلام نظر الی  واحدا كرمحی علی بن ابی طالب 

ل بايع فقال ان مل افعل قال القرب قال يابن ام ان القوم استضعفونی وكادوا يقتلوننی فقا
 .اذا نقتلک قال اذا تقتلون عبداهللا واخا رسول اهللا فبايع واصابعه مضمومة

ووقوع السقط جييئ فی  فاما حديث عزمهم بتحريق دار اهل البيت ورضب فاطمة
 .باب الثانی انشاء اهللا تعالی 



  
  
  
  
  
  

  ٢٤٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
اهللا لو ملا منعت فدک وخاطبت االنصار فقالوا يا بنت رسول  وقالت فاطمة

سمعنا هذا الكالم منک قبل بيعتنا له ما عدلنا بعلی احد فقالت وهل ترک ابی يوم 
 .غدير خم الحد عذرا 

اال هلم فاسمع وما عشت اراک الدهر عجب  وفی حديث العايدات عن فاطمة 
لبئس املولی ولبئس فقد اعجبک احلادث فی اّی جلاء اسندوا وباّی غمرة متسكوا 

والعجر بالكاهل فرغام املني ال استبدلوا اهللا الذنابی بالقوادم العشري وبئس للظ
يشعرون  ملعاطس القوم حيسبون اهنم حيسنون صنعا اال اهنم هم املفسدون ولكن ال

 .ق احق ان يتبع، اآليةوحيهم افمن هيدی الی احل
 :منصور الفقيه

ـــــول ـــــن يق ـــــبحان مهمـــــل م   س

 

ـــــــــة ـــــــــی قحاف ـــــــــان آل اب   ب

 

ـــــــــرة ـــــــــی واحـــــــــری ح   اول

 

ــــــــن آل  ــــــــةم ــــــــد باخلالف   امح

 

 
وانكر ذلک من مل يطمع فيها من الطلقاء كام تقدم من ابوسفيان وغريه حتی تعدی 

 : ذلک الی ارتداد االعراب حتی قال بعضهم
ــا ــان بينن ــول اهللا اذ ا ك ــا رس   اطعن

 

  فيا عجبا مـا بـال ديـن ابـی بكـر
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٤١ 

 .لالبيات واشنع االمامة القصة
امجاع مل يدخل فيه امرياملؤمنني والعباس وبتنو وزعم ان بيعة ابی بكر كانت امجاعاف

 .هاشم مجيعا وخيار الصحابة انام توكن فرقة
 :مهيار

  وفـــــيم صـــــريتم االمجـــــاع حجـــــتكم

 

ــوا ــا اجتمع ــا وم ــوا طوع ــا انفق ــاس م   والن

 

ــــر علــــی بعيــــد مــــن مشــــورته   وام

 

ـــــع ـــــاس يمتن ـــــه والعب ـــــتكره في   مس

 

ــــــــةو ــــــــريش بالقراب ــــــــه ق   وتدعي

 

  ال وضــــعوااالنصــــار ال رفعــــوا فيهــــا و

 

  وای خلـــــف كخلـــــف كـــــان بيـــــنكم

 

ــــــار وتصــــــطنع   لــــــوال تلفــــــق اخب

 

 
 :احلمريي

  بــــــای عــــــذر رام بايــــــة حجــــــة

 

ــــا ــــايعوا التيمي ــــی وب ــــوا الوص   خلع

 

  اومـــــا مـــــن العـــــدوان ان عـــــدلوا

 

  هلـــا مــــن هاشــــم وتورثــــون عــــديا

 

ـــم   اولـــيس مـــن جلـــل اخلطـــوب حيك

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٤٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  ابـــن صــــهاک فيهـــا عــــودة وبــــديا

 

ـــی هبـــ ـــة بـــان اوص ـــيس داعهي   ااول

 

ـــيا ـــق مض ـــه الطري ـــان ل ـــوری فك   ش

 

 
 :ابوالقاسم املغربی

  اال ان امـــــرا كـــــان ابـــــرم آنفـــــا

 

ــــربم ــــة غــــري م ــــوم فلت ــــال ق   وان ق

 

ـــــا ـــــی اول مثله ـــــياف ذاک البغ   باس

 

ـــم ـــن ملج   اصـــيب عـــّيل ال بســـيف اب

 

ـــــه ـــــة ان ـــــد اجلاهلي ـــــد حق   وباحلق

 

ــــم ــــن ومل ينرص ــــوم مل يطع ــــی الي   ال

 

ـــائكم ـــت دم ـــدر اريق ـــی ب ـــار ف   وبالث

 

  الــــيكم كـــل اجــــرد صــــلدم وقيـــد

 

 
 :مهيار

  ومل تنـــــــزع االمـــــــر مـــــــن اهلـــــــه

 

ـــــــــــّال  ـــــــــــه اه ـــــــــــا ل   الن علي

 

ــــــه ــــــی اهل ــــــون ف ــــــاورا خيط   وص

 

ـــــــــال ـــــــــال كلك   بظلمهـــــــــم كلك
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٤٣ 

 

ــــــدهم ــــــن كي ــــــارب م ــــــدب عق   ت

 

  فتفتــــــــــــــــــــــــــــــنهم اوال اوال

 

  اميــــــــــة البســــــــــة عارهــــــــــا

 

ــــــــال ــــــــار او حص ــــــــق الث   وان حق

 

  ويــــــم الســــــقيفة يــــــابن النبــــــی

 

  يطــــــرق يومــــــک فــــــی كـــــــربال

 

ــــــک ف ــــــادرينفخان ــــــن الغ ــــــه م   ي

 

ـــــــدال ـــــــق او ب ـــــــري احل ـــــــن غ   م

 

  الـــــــی ان حتلـــــــت هبـــــــا تيمهـــــــا

 

  واصـــــبحت بنـــــو هاشـــــم عطـــــال

 

ــــــال ــــــيم فط ــــــر ت   ولكــــــام رسی ام

 

  اثبـــــــت عـــــــدی هلـــــــا االحـــــــبال

 

ــــــــــا ــــــــــة اعناقه   ومــــــــــدت امي

 

ـــــهال ـــــب واستس ـــــون الغص ـــــد ه   وق

 

ـــــن ـــــا مل يك ـــــان م ـــــن عف ـــــال اب   فق

 

  يظــــــن ومــــــا نــــــال بــــــل قــــــوال

 

ــــــوک ــــــی اخ ــــــا عل ــــــا امتطاه   ومل

 

ـــــــــ ـــــــــتقبالرد ال ـــــــــق فاس   ی احل

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٤٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــــــاتلني ــــــــومونه ق ــــــــاؤوا يس   وج

 

  وهـــــم قـــــد ولـــــوا ذلـــــک النعـــــثال

 

 
امحد بن عمر بن ابی عاصم قاضی اصفهان قال حدثنا ابوكرب بن شيبة عن حممد بن 
بشري العبدی عن عبداهللا بن عمر بن زيد ابن اسلم عن ابيه فی خرب انه ملا قال ابوبكر 

 .واالنصار عه املهاجرونلسعد بن عبادة قعدت عن بيعتی وقد باي
قال وقد قعد عن بيعتک من هو خري منک ومنا ابن عم رسول اهللا صلی اهللا عليهام 

وما دعيت الی نفسی اال بعد ما رايتكم قد  وزوج فاطمة وابواحلسن واحلسني
دفعتموها عن اهل بيت نبيكم فلام فعلتم ذلک قلت منا امري ومنكم امري اذ دفعتم 

لفضل فی اربع خصال السبق والعلم واجلهاد والقرابة فی صاحب حق عن حقه وا
 .كالم له 

فان  فقال ابوبكر اتريد ان بعتک بی فقال ال واهللا ما اريد ذلک وال يريد عيلّ 
عرفه ذلک واعلمه ان سيكون بعده ما قد كان وامره باجللوس فقال   النبی

نتكم عنی كام كففتم ابوبكرجری هذا االمر وليس يمكن نقضه فجاملونی وكفروا الس
 .ايديكم فقال صرب مجيل واهللا املستعان

 :البشنوي
ـــه ـــن نتيجت ـــت م ـــقيفة كان ـــوم الس   ي

 

ــل ــی اجلم ــفني ال ــی ص ــايع ف ــک الوق   تل

 

ـــلبا   حتـــی راســـا حـــريم املصـــطفی س
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٤٥ 

ـــل ـــف باالس ـــل الط ـــی قتي ـــن النب   واب

 

 

 فصل فی ظالمة أمرياملؤمنني عّيل 

ُموا بِاهللاَِّ َجْهَد َأْيامِهنِْم َلئِْن جاَءُهْم َنذيٌر َو َأْقَس : عن قوله تعالی سئل الصادق
ِمْن إِْحَدى اْألَُمِم َفَلامَّ جاَءُهْم َنذيٌر ما زاَدُهْم إِالَّ ُنُفورًا اْستِْكبارًا ِيف   َلَيُكوُننَّ َأْهدى

يِِّئ   عاد ه النبی حني مرض علی بن ابی طالب) ١(اْألَْرِض َو َمْكَر السَّ
وانه  تساءل رسول اهللا قد كنت عهدت الينا عيلّ فقال عمر البی بكر  وعاده الناس

لنراه ملا به فان حدث به حدث فام تامرونا به فاعرض عنه حتی اعادها ثالثا فقال لن 
يموت حتی متيالنه غيطا وتوسعانه غدرا وجتدانه بعد ذلک صابرا خاطب 

ري انا اهل البيت شيد اهللا فقال ما لنا ولقريش وما شكر منا قريش غ أمرياملؤمنني
فوق بنياهنم بنيانا واعال فوق رئوسهم رئوسنا اهللا عليهم فنقموا علسيه ان اختارنا 

ومنعوا حقنا عليهم الصحف والدين وورثنا هم الدين فوثبوا علينا وجحدوا فضلنا 
والبونا اسباب اعاملنا واعالمنا الّلهم انی استعديک علی قريش فخذ لی بحقی منها 

تذدع مظلمتی وطالبهم يا رّب بحقثی فانک احلكم العدل وان قريشا صغرت  وال
عظيم قدری واستحلت املحارم متی واستخفت بی وقهرتنی علی مرياثی من ابن 
عمی واغروا بی اعدائی وتروا بينی و بني العرب وسلبونی ما مهدت لنفسی من لدن 

                                                        
  .۴۳-۴۲: فاطر)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٢٤٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
انک حلريص منهم  صبای بجهدی وكّدی ومنعونی ما خلفه اخی وشقيقی وقالوا

أليس بنا اهتدوا من متاة الكفر ومن عمی الضاللة وغی الظلامء وليس انقذهتم من 
 .الفتنة الصامء واملحنة العمياء 

ويلهم أمل اخلصهم من نريان الطغاة وكثرة العتاة وسيوف البغاة ووطأة االسد 
رب وقطب ومقارعة الطامطمة ومماحكة القامقمة الذين كانوا عجم العرب وغيم احل

االقدام وجبال القتال ومنهام اخلطوب وسبل السيوف أليس بی تسنموا الرشف 
ونالوا احلق والنصف ألست اية نبوة حممد ودليل رسالته وعالمة رضاه وسخطه الذی 
كان بی يقطع الدرع الدالص واصطلم الرجال اخلراص وبی كان يفری مجاجم اليهم 

 .لفرار وعدی الی االنقكاص الی ان فرغت تيم الی اوهام االبطال 
اما وانی لو سلمت قريشا للمنايا واحلقوف وتركتها حلصدهتا سيوف الغواة ووطأهتا 
االعاجم وكرات االعادی ومحالت االعالی وطحنتهم سنابک الصافنات وحوافر 

نّة وبريق االسّنة وما بقوا هلضمی مواقف االزل واهلول فی ظالل االعالصاهالت و
 ی  وملا قالوا انک حلريص متهم الّلهم افتح بيننا وبني قومنا باحلقوال عاشوا لظلم

ورفعت اعالم دينک واعلنت منار رسولک فوثبوا  فانی مهدت مهاد نبوة حممد
 .علّی وعالونی ونالوا منی وترونی 

 .ثم قال ال حيق اخذا وال علی دين مضيا وال فتنة خشيا 
ت بيان واخلرساء ذات الربهان اال وانی ثم قال بعد كالم انام نطق لكم العجامء ذا

فتحت االسالم ونرصت الدين وعززت الرسول وبنيت اعالمه واعليت مناره 
واعلنت ارساره واظهرت اثره وحاله وصفيت الدولة ووطأت للامشی والراكب ثم 

 .قد هنا صافية علی انی مستاثر
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٤٧ 

وما شككت فی احلق منذ  ثم قال بعد كالم فسبقا ان لی مجيع هناية امليدان يوم الرهان
 .رايته وهلک قوم رجعوا عنی 

ثم قال بعد كالم فقاتلت حق القتال وصربت حق الصرب علی ان اعر تيام وعديا اتت 
به تيم وعدی اعم لی دين اتی به ابن عمی وامامی وانام قمت تلک املقامات 

ی واحتملت تلک الشدائد وتعرضت للحتوف علی ان نصيبی من االجر موّفر وان
 .صاحب حممد وخليفة حممد امام امته بعده وصاحب رايته فی الدنيا واآلخرة 

 .اليوم اكشف الرسيرة  عن خفی واجلی الثقذلی عن ظالمة حقی
ثم قال يا اهل اللب واملعرفة انی مذل مضطهد مظلوم مغصوب مبتور حمقور واهنم 

 .ابتزوا حقی واستاثروا بمرياثی 
عدی الی سقيفة .هاجرين واالنصار اين كانت سبقة تيم وثم قال بعد كالم يا معرش امل

بنی ساعدة خوف الفتنة يوم االنواء اذ تكاثفت الصفوف وتكاثرت احلتوف 
وتقارعت السيوف ام هال خشيا فتنة االسالم يوم عيد وداد اذ شمخ بانفه وطمح 

وهال  ومل يشفقا علی يوم رضوی اذا السهام تطري واملنايا يسري واالسد تزيرببرصه 
بادرا يوم العشرية اذ االسنان تصطک واالذان تستک والدروع هتتک وهّال كانت 
مبادرهتام يوم بدر اذ االرواح فی الصعداء يرتقی واجلياد بالصناديد ترتدی واالرض 
من دماء االبطال ترتری ومل مل تشفقتا علی الدين يوم بدل الثانية والدعاس يرعب 

أو هال بادرا يوم ذات اللبوث وقد اصطلم واالرواح تشخب والصدور ختضب 
 .الرسقب وادهلم الكوكب والعيون تدمع واملنية تلمع والصفاح ترقع 

ما هذه الدمهاء : وقرعهام باهنام كانا فی النظارة ثم قال ثم عدد وقايع النبی 
والدهياء ووردت علينا من قريش انا صاحب هذه املشاهد وابو هذه املواقف وابن 



  
  
  
  
  
  

  ٢٤٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ال احلميدة يا معرش املهاجرين واالنصار انی علی بصرية من امری وثقة من هذه االفع

دينی  انطلقت اخلرساء البّيان وفهمت العجامء الفصاحة وابينت العمياء بالربهان هذا 
يوم ينفع الصادقني صدقهم  قد توافقنا علی حدود احلق والباطل اخرجتم من الشبهة 

البيعتني وغلب اهلوی ا رمحكم اهللا فمن نكث الی احلق ومن الشک الی اليقني فسريو
 .عليه فضّل وابعدوا رمحكم اهللا 

 .من اهنزم اهلزيمتني فمن اخفی الغدر وطلب احلق من غري اهله فتاه العنوا رمحكم اهللا 
ثم قال بعد كالم ان قريشا طلبت السعادة  فشقيت وطلبت النجاة فهلكت وطلبت 

 .ل دهرها ومن ياتی بعدها من القروناهلداية فظّلت ان قريشا قد اضلت اه
 :الناشی

ـــــــد ـــــــدر وق ـــــــور وابي ـــــــم مل يث   فل

 

  قـــــــــوی القـــــــــوم اذ بارزوكـــــــــا

 

  ومل عـــــــردوا اذ شـــــــحنت العـــــــدی

 

ــــــــراس احــــــــد ومل نازلوكــــــــا   بمه

 

ــــــد ــــــغ وق ــــــوم يبل ــــــوا ي   ومل اجحم

 

ـــــــــلموكا ـــــــــر ومل اس ـــــــــت لعم   ثب

 

  ومل يــــــــــوم اخليــــــــــرب مل يثبتــــــــــوا

 

ـــــــــد واســـــــــرتكبوكا ـــــــــة امح   براي

 

ـــــــب وال ـــــــت مرح ـــــــوتفالقي   عنكب

 

  واســــــــيدا حيــــــــامون اذ واجهوكــــــــا
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٤٩ 

ـــــــی كـــــــل ذا ـــــــدم ف   فانـــــــت مق

 

  فللـــــــــــــــه دّرک مل اخروكـــــــــــــــا

 

 
بسبعة ايام ملا فرغ من مجع القرآن وتاليفه بعد  بعد رسول اهللا ومن خطبة له 

 :كالم له 
ولقد تقمصها دونی االشقيان ونازعانی فيام ليس هلام بحق وركباها ضاللة واعتقالها 

ردا ولبئس ما النفسهام مهدا تيال عنان فی منقلبهام ان يرباء كل واحد جهالة لبئس ما و
من صاحبه يقول لقرينه اذا التقيا يا ليتنی مل اختذ فالنا خليال لقد اضلنی عن الذكر بعد 

 .اذ جائنی 
 .وقال ابن مسعود فی قرائته مل اختذ عمرا خليال

لنی عن الذكر بعد اذ جائنی وفی رواية اهل البيت فالنا هو  عمر بن اخلطاب لقد اض
 .وكان الشيطان لالنسان خذوال 

فانا واهللا الذكر الذی عنه ضل والسبيل الذی له ابی وااليامن الذی به كفر والقرآن 
الذی اياه هجر والرصاط الذی عنه نكب  فالن رتعا فی احلطام املنرصم والغرور 

ورود فی اخبث وقود ما هلام من املنقطع وكانا منه علی شفا حفرة من النار هلا علی رش 
راحة وال من عذاهبام من مندوحة ان القوم مل يزالوا عابدی اصنام وسدنه اوثان 
يقيمون هلا املناسک وينصبون هلا العساير جيعلون هلا البحرية والسايبة والوصيلة 
واحلام ويقتسمون هلا االزالم قد استحوذ عليهم الشيطان وغمرهتم سوداء اجلاهلية 

رجنا اهللا تعالی رمحة واطلعنا عليهم رافة نورا ملن اقتبشسه وفضال ملن تبعه وعزا فاخ



  
  
  
  
  
  

  ٢٥٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
بعد الذلة وكثرة بعد القلة فهابتنا القلوب واالبصار واذعنت لنا اجلبابرة وطواغيتها 
فاوجلناهم باب اهلدی وادخلناهم باب دار السالم وفلجوا بنا علی العاملني وابدت هلم 

صاحلني مصل قانت ومعتكف زاهد يظهرون االمانة وياتون آثار ال ايام الرسول
مل يكن ذلک اال ملحة من خفقة او مبرص من  املبانة حتی تاذا دعی اهللا عزوجل نبيه

برقة الی ان رجعوا علی االعقاب وانتكصوا علی االدبار وطلبوا االوتار واظهروا 
وبعدوا غبوا عن احكامه النكايث وردموا الباب وقلبوا الدار وغريوا آثار الرسول ور

عن انواره  واستبدلوا باملستخلف بديال اختذوه وكانوا ظاملني وزعموا ان من اختاروا 
وان مهاجر ابن ابی قحافة خري من  من آل ابی قحافة اولی بمقام رسول اهللا

املهاجرين واالنصار اال واهنا اول شهادة زور رفعت فی االسالم شهادهتم ان 
 .ول اهللاصاحبهم مستخلف رس

فلام كان من سعد بن عبادة ما كانوا رجعوا عن ذفلک فقالوا ان رسول اهللا مضی ومل 
يستخلف وكان رسول اهللا الطيب املبارک اول مشهود عليه بالزور فی االسالم وعن 
قليل جتدون غّب ما يعملون وسيجد التالون غّب ما اسسه االولون والن من كان 

املنقلب وادراک من االمل فقد امهل اهللا شدا وعادوا  تبعه وشفا من االجل  ومدد من
سبغ عليهم نعمة ظاهرة وباطنة وامدهم باالموال واالعامر فلام بلغوا املدة واستنموا 
االكلة اخذهم اهللا عزوجل ومنهم من اخذهم الصيحة ومنهم من احرقته الظلمة 

سهم يظلمون الی آخر ومتا كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا انفومنهم من اخذته الرجفة 
 .كالمه

 :حممد املوسوی
  دفعـــت نـــص رســـول اهللا عـــن رجـــل
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ـــراک ـــدين اع ـــ ال ـــد نرص ـــيفه عن   بس

 

ـــنة  ـــري حمس ـــم اولـــی غ ـــم ث   اولـــی لك

 

ــالم اوالک ــی االس ــان ف ــذی ك ــن ال   حس

 

  انكــرت مــوالک بــل مــولی االنــام ومــن

 

ـــف وادراک ـــن وص ـــل ع ـــل بالفض   جي

 

ـــنم ـــيبه ص ـــذی مل يص ـــی ال ـــو النب   اخ

 

ــــدنس  ــــارشاکوال ي ــــل ب ــــن جه   م

 

ــی ــوم وغ ــه ي ــرن عن ــوف ق ــی خ   وال انثن

 

ـــاک ـــل فت ـــی ك ـــل ف ـــل قات ـــل باس   ب

 

  وقـــد طلبنـــاک يـــا تـــيم هنـــاک وفـــی

 

ـــدناک ـــا وج ـــلع م ـــد وس ـــدر واح   ب

 

 
 ان امرياملؤمننيوذكر الواقدی فی كتاب اجلمل وقد روی غريه من طرق خمتلفة 

لقديام فعل ولئن قل  حق وباطل ولكل اهل لئن امر بالباطل: حني بويع خطب ثم قال 
ولعل ولقل ما ادبر شيئ فاقبل وانی الخشی ان تكونوا فی فرتة وما ) ١(احلق لريا

علينا اال االجتهاد وقد كانت امور مضت ملتم فيها ميلة كانت عليكم ما كنتم عندی 

                                                        
  .کذا)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٢٥٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
فيها بمحمودين اما انی لو اشاء لقلت عفا اهللا عام سلف سبق الرجالن وقام الثالث 

 .مه فی خرب طويلكالغراب مت
اللهم انی استعديک بک علی قريش فاهنم قطعوا رمحی وكفروا : ومن هنج البالغة

آبائی وامجعوا علی منازعتی حقا كنت اولی به من غريی وقالوا اال ان فی احلق ان 
ناخذه وفی احلق ان نمنعه فاصرب مغموما او مت متاسفا فنظرت فاذا ليس لی معني 

اهل بيتی فضننت هبم عن املنية فاغضيت علی القذی  وال ذاب وال مساعد اال
وجرعت ريقی علی الشجی وصربت علی االذی ووطنت نفسی علی كظم الغيظ 

 .وما هو امر من الصلقم وامل من جر الشفار 
الی كم اغظی اجلفون علی القذی واسحی ذيلی علی االذی : ومن كالم له

 .واقول لعل وعسی 
ا واهللا لقد تقمصها ابن ابی قحافة وانه ليعلم ان حملی الشقشقية املقمصة ام: وله

منها حمل القطب من الرحی ينحدر عن السيل وال يرقی الی الطري فسدلت دوهنا 
كشحا وطفقت ارتای بني اصول بيد جذاء او اصرب علی طخية عميا هيرم فيها الكبري 

ها تا اجحی  ويشيب فيها الصغري ويكدح مومن حتی يلقی ربه فرايت ان الصرب علی
فصربت فی العني قذی وفی احللق شجی  اری تراثی هنبا حتی مضی االول سبيله 

 :فادلی هبا الی فالن بعده ثم متثل بقول االعشی
ــا ــی كوره ــومی عل ــا ي ــتان م   ش

 

  ويــــوم حيــــان اخــــی جــــابر
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٥٣ 

بعد وفاته فصريها فی حوزة فيا عجبا بينا هو يستقيلها فی حياته اذ عقدها آلخر 
ظ كلمها ويكثر العثار فيها ويقل االعتذار منها وصاحبها الراكب الصعبة خشناء يغل

ان انشق هلا خرم وان اسلس هلا تقحم فهنی الناس لعمر اهللا خيبط وشامس وتلون 
واعرتاض فصربت علی طول املدة وشدة املحنة حتی مضی لسبيله جعلها فی مجاعة 

مع االول منهم حتی رصت زعم انی احدهم فياهللا الشوری متی اعرتض الريب فی 
اقرن الی هذه النظاير لكننی اسففت اذا سفوا وطرت اذا طاروا فصغی رجل منهم 

 ر لصهره مع هن وهن الی ان قام ثالث القوم نافحا حصينه بني نثيلهاآلخلضعته ومال 
ومعتلفه وقام معه بنو امية خيضمون مال اهللا خضم االبل بقلة الربيع الی ان انتكث 

واجهر عليه عمله وكبت به بطنه فام راعنی اال والناس الی لعرف الضيپبع  عليه قتله
ينسالون علی من كل وجه حتی لقد وطی احلسنان وشق عطفای جمتمعني علی 
كربيضة العنهم فلام هنضت باالمر نكثت طايفة ومرقت اخری وقسط آخرون كاهنم مل 

اُر اْآلِخَر   : يسمعوا اهللا سبحانه يقول ا  )١(ُة َنْجَعُلها لِلَّذيَن التِْلَك الدَّ ُيريُدوَن ُعُلو�
بلی واهللا قد سمعوها ووعوها ولكنهم ) ٢( ِيف اْألَْرِض َو ال َفسادًا َو اْلعاِقَبُة لِْلُمتَّقني

حليت الدنيا فی اعينهم وراقهم زبرجها اما والذی فلق احلبة وبراء النسمة لوال 
وما اخذ  اهللا علی العلامء اال يقاروا علی حظور احلاظر وقيام احلجة بوجود النارص 

ظامل وال شعب مظلوم ال لقيت خبلها علی غارهبا واسقيت اخرها بكاس ) ٣(كظة
 .اوهلا وال لقيتم دنياكم هذه عندی ازهد من عفطة عنز

                                                        
  .ال من المصحف: اثبتنا کلمة )  ١
  .۸۳:القصص)  ٢
  .لظة، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ٢٥٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
يا امري املؤمنني لو اطردت : فنول كتابا فجعل يقراء فلام بلغ من قرائته قال ابن عباس

 .يا ابن عباس تلک شقشقة هدرت ثم قرت فضيت قال هيهات مقالتک من حيث ا
 :وقال الرشيد للنظام بلغنی انک ال تعرف دنيا لقولک

ــــدر  ــــل الص ــــم بالب ــــبحت ج   اص

 

  واتيــــت منصـــــوبا علـــــی عمـــــر

 

ــــــی وان ــــــاع دم ــــــت ض   ان بح

 

  اســــكت يضــــيق بــــذلكم صــــربی

 

 :فالبيت الثالث : قال
  فـــــام اتـــــاه الـــــی ابـــــی حســـــن 

 

ـــــر ـــــی بك ـــــاحبه اب ـــــروا ص   زف

 

فقال الرشيد بعد كالم كثري دعوناک لنستنيئک من الزندقة فاراک قد ادخلتنا فی 
 .الرفض
 :املعّري

ــــــدا ــــــا اب ــــــدنيا تراه ــــــی ال   وه

 

  زمـــــــــرا واردة اثـــــــــر زمـــــــــر

 

ــــا ــــل هب ــــبطني ال حتف ــــا الس ــــا اب   ي

 

  أعتيــــــق ســــــاد  فيهــــــا او زفــــــر

 

 :ابوالفوارس
ــوثر ــق الك ــن رحي ـــرشب م ــت ت   ان رم
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٥٥ 

ـــد ـــی واليـــة حي   رفـــاخلص يقينـــک ف

 

  وابــــراء فــــام عقــــد الــــوال اال الــــربا

 

ـــرت ـــابة حب ـــيم مـــن عص   مـــن شـــيخ ت

 

  ودع الصـــــهاكی الـــــزنيم ونعـــــثال

 

ـــرتی ـــوی املف ـــان الغ ـــن عف ـــی اب   عن

 

ـــدلوا ـــاد وب ـــبل الرش ـــريوا س ـــم غ   ه

 

ـــــة بالشـــــنيع املنكـــــر   ســـــنن اهلداي

 

  جحـــــدوا عليـــــا حقـــــه وتقـــــدموا

 

ـــــوخر ـــــن بم ـــــه ومل يك ـــــام علي   ظل

 

ــــاللة ــــرتا بض ــــدم حب ــــن تق ــــا م   ي

 

ــــرب ــــدر وخي ــــوم ب ــــدم ي ــــم ال يق   ك

 

  فــــــی ای قــــــوم قــــــدموا مللمــــــة

 

ـــــرب ـــــوق املن ـــــذاک ف ـــــدمون ل   فيق

 

  بـــــاهللا ال ارضـــــی اقـــــايس مـــــنهم

 

ــــرب ــــة قن ــــن نعيل ــــع م ــــا بشس   الف

 

ـــب ـــيس بواج ـــنام ل ـــد االص ـــن يعب   م

 

ـــــكرس ــــا بم ــــن هل ــــاس بم ــــا نق   من

 

  يــــا آل طــــه حــــبكم لــــی خيــــة

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٥٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  يـــوم املعـــاد مـــن اجلحـــيم املســـعر

 

 :البشنوي
  الوصـــــی جهالـــــةانكـــــرتم حـــــق 

 

ــــل ــــر ك ــــبتم لالم ــــم) ١(ونص   معل

 

  عـــــوجتم باجلهـــــل غـــــري معـــــوج

 

ـــــوم ـــــري مق ـــــالغی غ ـــــت ب   واقم

 

ـــــة رابعـــــا ـــــد الثالث ـــــربتم بع   ص

 

ـــاالنحم ـــة ك ـــا مخس ـــان خامس ـــن ك   م

 

 
 )٢....... (ابوالقاسم بن 

ـــديمكم ـــل ق ـــن فض ـــوی اب ـــی ل   ابن

 

ــــني ــــال رص ــــم كاجلب ــــن حل   ام اب

 

  نـــــازعتم حـــــق الوصـــــی ودنـــــه

 

  وحجــــونجــــرم حمجــــر مــــانع 

 

  فاضــــلتموه علــــی اخلالفــــة بــــالتی

 

ـــــنون ـــــّدها املس ـــــيكم ح   اردت وف

 

                                                        
  .کذا فی المخطوطات والظاھر انه کلمة کلب وبدلت بکل للشباھة)  ١
ة تمام اسمه ونسبه لعدم وجوده فی نسخة وذھاب شلکه الکلی من لم یتیسرلنا قرائ)  ٢

  .نسخة
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٥٧ 

ــبطني عــن ــی الس ــن اب ــا ع   حرفتموه

 

ـــني ـــان هج ـــن اهلج ـــيس م ـــغ ول   زي

 

ـــــون اهللا مل يطمـــــح هلـــــا   لـــــو يتق

 

ــــرنني ــــا ع ــــمخ هل ــــزرف ومل يش   ط

 

ــــل ــــل العج ــــنكم كنــــتم كاه   لك

 

ــــارون ــــنهم ه ــــی م ــــظ ملوس   مل حيف

 

  مـــا ذا تريـــد مـــن الكتـــاب نواصـــب

 

ـــــا دوهنـــــا وبطـــــونولـــــو   ا طنون

 

  هــــی بغيــــة اظللتموهــــا فــــارجعوا

 

  فــــی آل ياســــني قــــوت ياســــني

 

  ردوا علـــــيهم حكمهـــــم فعلـــــيهم

 

ـــــني ـــــيهم التبي ـــــان وف ـــــزل البي   ن

 

 

 فصل يف شكاية الزهراء  

ين : فی قوله الباقر ُب بِالدِّ  .قال يعنی املكذب باحلساب) ١( َأ َرَأْيَت الَّذي ُيَكذِّ

                                                        
  .۱: الماعون)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٢٥٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 َيُدعُّ اْلَيتيمَ َفذلَِك الَّذي)قال هو عتيق وابن صهاک من منعهام احلسن ) ١

ذيَن ُهْم َعْن َصالِهتِْم ساُهون َفَوْيٌل لِْلُمَصلِّنيَ  واحلسني هو عتيق وابن ) ٢( الَّ
 .صهاک ومن تبعهام علی ظلمهام آل حممد حقوقهم 

ل فقالت هلا كيف اصبحت عن ليلتک يا بنت رسو دخلت ام سلمة علی فاطمة
اصبحت بني كمد وكرب فقد النبی وظلم الوصی هتک واهللا الذی من : اهللا؟ قالت

حجته فاصبحت امامته مقتصة علی عغري ما رشعه اهللا فی التنزيل وسنّها النبی فی 
التاويل ولكنها احقاد بدر وتراث احد كانت عليها قلوب النفاق مكتمنة المكان 

ابيب االثار من خميلة الشقاق فتقطع وتر الوثبات فلام استهدف هلا ارسلت علينا شئ
االيامن من قسی صدور ها فليس ما وعد اهللا علی حفظ الرسالة وكفالة املومنني 
احرزوا عايدهتم غرور الدنيا بعد انتصاب ممن فتک بآبائهم فی مواطن الكرب ومنازل 

 .الشهادات
اطل املغتصب معارش املسلمني املرسعة الی قيل البملا تكلمت مع االقل: وقالت

علی الفعل اخلارس افال يتدبرون القرآن ام علی قلوهبم اقفاهلا كال بل ران علی قلوهبم 
يتتابع سيئاتكم فاخذ بسمعكم وابصاركم ولبئس ما تاولتم وساء ما به ارشتم وّرش ما 
به اعتصمتم لتجدن واهللا حمملها ثقيال وغيها وبيال اذا كشف لكم الغطاء وبان ورائكم 

 .وبدالكم من ربكم ما مل تكونوا حتسبون وخرب هنالک املبطلونالرصاط 

                                                        
  .۲: الماعون)  ١
  .۵-۴: الماعون)  ٢
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معارش الفتية واعضاد التقية وانصار الدين وامللة وحصنة : لالنصار ثم قالت 
قال  االسالم ما هذه الغمرية فی حقی واالعراض عن ظالمتی اما كان رسول اهللا 

كم بام حاورت طاقة املرء حيفظ فی ولده لرسعان ما احدثتم وعجالن ذا اهالة ول
القولون مات حممد فخطب لعمری جليل استوسع وهئه واستنهر فتقه واظلمت 
لديكم واهللا االرض وتكردت الصفوة واجلبت القرحة وتفرحت السلعة والتابت 
خرية اهللا وخشعت اجلبال واكدت اآلمال ووضع احلريم واديلت املتحرمة هی واهللا 

اعلن هبا كتاب اهللا فی  مثلها نازلة وال بايقة عاجلة املصيبة الكربی والنازلة العظمی ال
افنيتكم ممساكم ومصبحكم هتافا ورصاخا وتالوة واحلانا ولقبله ما حلت بانبياء اهللا 

ُسُل َأ َفإِْن ماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعىل ورسله  ٌد إِالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ   َو ما ُحمَمَّ
اكِرين  قابُِكْم َو َمْن َينَْقلِْب َعىلَأعْ  ابنی ) ١( َعِقَبْيِه َفَلْن َيُرضَّ اهللاََّ َشْيئًا َو َسَيْجِزي اهللاَُّ الشَّ

قبيلة اهضم تراث ابيه وانتم بمرآئ ومسمع تلبسكم الدعوة وتشملكم احلرية وفيكم 
معون صختی العدة والعدد ولكم الدار واجلنن تقرع صحبتی اذانكم فال جتيبون وتس

فال تغيثون وانتم نخبة اهللا التی انتخب وخريته التی انتحل لنام اهل البيت فنابذتم 
العرب وناجزتم اليهم وكافحتم االمم وال نربح وتربحون نامركم وتامرون حتی 

فورة دارت لنا بكم رحی االسالم ودر حلب البالد وهدءات دعوة اهلرج وسكنت 
نفار احلق واستوثق نظام الدين فانی حرتم بعد  الرساب وطفيت مجرة الكفر وقرّ 

                                                        
  .۱۴۴: آل عمران)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٢٦٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
َتْكُفُروا َأْنُتْم َو َمْن ِيف اْألَْرِض الغضد وكلفتم بالدعة وحججتم بالذی وعيتم فان 

 ).١(َمجيعًا َفإِنَّ اهللاََّ َلَغنِيٌّ َمحيد
ال وقد قلت الذی قلت عن عرفة منی باخللة  خامرتكم ولكنها فيضة النفس وهيظة 

ة الصدر ونفثة الغيظ وحوز العناء ومعذرة احلجة فدونكموها فاحتقنوها العظم وكض
دبرة الظهر نقية احلف باقية العار موسومة الشنار موصولة بنار اهللا املوقدة التی تطلع 

 .علی االفئدة واحلاكم الواحد االحد 
 :ثم عطفت علی قرب ابيها وانشأت تقول

  مــــاذا علــــی مــــن شــــتم تربــــة امحــــد

 

ـــــ ـــــاان ال يشـــــم م   دی الزمـــــان غوالي

 

  صــــبت علــــی مصــــائب لــــو اهنــــا

 

ـــــا ـــــام رصن ليالي ـــــی االي ـــــبت عل   ص

 

 
فلام انرصفت من عنده قال االول للثانی تربت يداک لو تركتنی رفعت اخلرق 
وتالقيت الفتق  امل يكن ذلک بنا احق فقال قد كان فی ذلک ضعف لشانک وتوهني 

 .خلالفتک ما اشفقت اال عليک 
امک اهنا بضعة حممد وقد علم الناس ما دعونا اليه وما نحن هلا فقال االول ثكلتک 

عليه من الغدر  قل هل هی اال غمرةانجلت وساعة انقضت وكأن ما قد فات مل يكن 

                                                        
  .۸:ابراھیم)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٦١ 

فی كالم حتی قال قلدونی ما يكون من ذلک قال فرضب ابوبكر يده علی كتف عمر 
 .فقال رب كربة فرجتها يا عمر

قال ملا  السناد عن ابان بن تغلب عن الصادقابن شاذان ابواحلسن القمی با
فقالت له يا ابن  من عند ابی بكر اقبلت علی امرياملؤمنني انرصفت فاطمة

قادمة االجذل ابی طالب اشتملت مشيمة اجلبن وقعدت حجرة الظنني وقصدت 
 .فخاتک ريش االعزل 

جد فی ظالمی والد فی هذا ابن ابی قحافة قد ابتزنی نخيلة ابی وبليغة ابنی واهللا لقد ا
خصامی حتی منعتنی فبيله واملهاجرة وصلها وغضت اجلامعة دونی طرفها فال مانع 
وال دافع خرجت واهللا كاظمة وعدت راغمة ليتنی وال خيار لی مّت قبل ذّلتی 
وتوفيت قبل منيتی عذيری فيک اهللا حاميا ومنک عاديا وياله فی كل شاررق وياله 

شكوای الی ربی وعدوای الی ابی اللهم انت اشد قوة  مات املعتمد ووهن العضد
ال ويل لک بل الويل لشانيک هننهی غربک بانت الصفوة  فاجاهبا امرياملؤمنني

ويقية النبوة فواهللا ما ونيت فی دينی وال اخطات مقدوری فان كنت تزر اين البلغة 
: فقالتفرزقک مضمون ولعيلتک مامون وما اعد لک خري مما قطع عنک فاحتسبی 

 .حسبی اهللا ونعم الوكيل
ترسون حسوا فی ارتعاء ومتشون الهله وولده فی : ومن كالم هلا صلوات اهللا عليها

 .وحفر السنان فی احلشاالرضاء ونصرب منک علی مثل جز املدی 
 :ومن انشائها 

  انا فقدناک فقد االرض وابلها

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٦٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــب ــهدهم وال تغ ــک فاش ــل قوم   فاخت

 

  ثــــةقــــد كــــان بعــــدک انبــــاء وهنب

 

ــر اخلطــب ــاهدها مل تكث ــت ش ــو كن   ل

 

ــــة   وكــــل اهــــل لــــه قربــــی ومنزل

 

ـــرتب ـــني تق ـــی االدن ـــه عل ـــد االل   عن

 

ــدورهم ــوی ص ــال فح ــا رج ــدت لن   اب

 

  ملــا فقــدت وحالــت دونــک الــرتب

 

  فليـــت قبلـــک كـــان املـــوت صـــادفنا

 

ـــب ـــا وال تغ ـــد غبن ـــن ق ـــا نح   وليتن

 

  ضــاقت علينــا بــالد بعــدما رحبــت

 

  صــبوســيم ســبطک خســفا فيــه لــی ن

 

 
 : ابن محاد

ـــــد ـــــت حمم ـــــري آل بي ـــــاک جي   كف

 

ــــا ــــاب واوجع ــــنهم اص ــــاهبم م   اص

 

ـــــاهتم فرايتهـــــا   وقفـــــت علـــــی ابي

 

ـــــا ـــــو بلقعن ـــــاهرة احل ـــــا ب   خرابات
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٦٣ 

 :دعبل
 حكتـن الدهر ان ضـال اضحک اهللا س

  يومــــا وآل رســــول اهللا قــــد قهــــروا

 

ـــم ـــر داره ـــن مق ـــوا ع ـــدون نف   مرش

 

ـــوا مـــا لـــيس يغتفـــروا   كـــاهنم جن

 

 
 :العوين

ـــــــ ـــــــدةف   ای ارض شـــــــئت او بل

 

ـــــــا ـــــــم مامت ـــــــا هل ـــــــر فيه   مل ت

 

  حتـــــی تـــــولی مـــــنهم هـــــارب

 

ــــــــام ــــــــا هاض ــــــــر اال طالب   مل ي

 

 
 :العنربي

ـــــيبة ـــــاملني مص ـــــی الع   اذا رای ف

 

  رضبــــت بــــآل حممــــد امثاهلــــا

 

 
 :دعبل

ـــــــا   ان اليهـــــــود بحبهـــــــا لعزيره

 

ــــوان ــــا اخل ــــوادث دهره ــــت  ح   امن

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٦٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــبهم ملســــيحهم   وكــــذا االنصــــار ح

 

ـــری ـــی ق ـــوا ف ـــون زه ـــران يمش   النج

 

  وكــــذی املجــــوس بحــــبهم نــــرياهنم

 

  ال يكتمـــــــون عبـــــــادة االوثـــــــان

 

  واملومنـــــــون بـــــــح آل حممــــــــد

 

ـــــان ـــــاق بالبهت ـــــی اآلف   يرمـــــون ف

 

ــــم ــــة رسه ــــی اذاع ــــدرون عل   ال يق

 

ــــدوان ــــنيع والع ــــن التش ــــذرا م   ح

 

 
 :له فی ذكر الكعبة

  طبـــت بيتـــا وطـــاب اهلـــک اهـــال

 

ــــالم ــــی واالس ــــت النب ــــل بي   اه

 

ـــــو ـــــأمن الطـــــري والوح   ش والي

 

  يــــأمن آل النبـــــی عنــــد مقـــــام
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٦٥ 

 توفيت غضبی عليهام فصل يف أّن فاطمة 

وتاريخ الطربی عم عايشة ان فاطمة ارسلت الی ابی بكر تساله عن صحيح مسلم 
مما افاء اهللا عليه باملدينة وفدک وما بقی من مخس محري فقال  مرياثها عن رسول اهللا

كناه صدقة  انام ياكل آل حممد من هذا املال وانا االول ان رسول اهللا قال ال نورث ما تر
واهللا ال اغري شيئا من صدقة رسول اهللا من حاهلا التی كانت عليها فی عهد رسول 

وال عملن فيها بام عمل رسول اهللا فهجرته فلم تكلم حجتی توفيت وعاشت  اهللا
 ليال ومل يؤذن ستة اشهر فلام توفيت دفنها بعلها عّيل صلوات اهللا عليهام بعد النبی

حرمة فلام توفيت استنكر  من الناس جهة حياة فاطمة هبا ابابكر وكان لعلّی 
عليه وجوه الناس فرای مصاحلة ابابكر  مبايعته ومل يكن بايع تلک االشهر وال اخذ 

 .موعدک العشية للبيعة؛ اخلرب من بنی هاشم فقال عيلّ 
تينا وال ناتنا باحد معک وكره ان ياتيه وفی رواية الطربی انه ارسل الی ابی بكر ان ا

 .عمر ملا علم من شدة عمر القضية
وفی كتاب املعرفة والتاريخ عن ابی يوسف النسوی وتاريخ القاضی ابی بكر امحد بن 

 كامل وتاريخ امحد البالذری روی الزهری عن عروة قالت عايشة عاشت فاطمة
ودفنها ومل يوذن فيها  ا عيلّ ستة اشهر فلمتا توفيت صلی عليه بعد رسول اهللا

 .ابابكر 
وددت انی مل وورووا مجيعا بال خالف ان االول قال قبل وفاته ثالث فعالت فعلتها 

خالد بن الوليد الی مالک بن نويرة وقومه يعنی املسمني افعلها وددت انی مل ابعث 



  
  
  
  
  
  

  ٢٦٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 وان كان اغلق علی حرب ووددت اهل الرّدة و وددت انی مل اكشف بيت فاطمة

 .انی مل احرق الفجأة
قال من اذی فاطمة فقد اذانی ومن  اقّر علی نفسه بذلک وامجعت االمة ان النبی

 .اذانی فقد اذان اهللا عزوجل
انام ابنتی بضعة منی يريبنی ما اراهبا ويوذينی ما  وفی صحيح مسلم عن النبي

 .اذاها
منی فمن اغضبها قال فاطمة بضعة  وفی البخاری عن املسود بن خمرمة ان النبی

 .فقد اغضبنی 
قال لفاطمة با فاطمة ان اللله يغضب لغضبک ويرضا  ورووا مجيعا ان النبی

 .لرضاک 
ذيَن ُيْؤُذوَن اهللاََّ َو : فثبت برواياهتم اهنام اذياها ومنعا حقها وقد قال اهللا تعالی إِنَّ الَّ

ْنيا َو اْآلِخَرةِ  وثبت اهنام كشفها ) ١( َو َأَعدَّ َهلُْم َعذابًا ُمهيناً  َرُسوَلُه َلَعَنُهُم اهللاَُّ ِيف الدُّ
 .بيتها وهذا اوجب غضب اهللا تعالی عليهام لغضبها 

هذا .وثبت بنص خرب عايشة اهنا ماتت غضبی علی االول فلم تاذن بالصالة عليها و
اهنا ال تكلم االول والثانی حتی يلقی ال يكون اال من غضب عظيم وثبت اهنا حلفت 

ان يدفنها ليال وال يدع احدا منهمتا يصلی  وملا حرضهتا الوفاة اوصت علياً  اهللا
 .بغضب فاطمة لتكذيبه هلا فيام ادعته  عليها وحسب االول اغضابه رسول اهللا

 :نظم

                                                        
 .۵۷: االحزاب)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٦٧ 

ــــب ــــی كئي ــــرب النب ــــال ق ــــر س   فم

 

ـــــجم ـــــه س ـــــی باربع ـــــة تبك   مولف

 

  ومـــا كلمهـــم بعـــد حتـــی توفيـــت

 

ـــم ـــم واهل ـــن الغ ـــی م ـــتها ترس   بغض

 

 
االّ يصلی عليهام  ملا حرضهتا الوفاة اوصت عليا الواقدی ان فاطمة وروی

ابوبكر وعمر فعمل بوصيتها فقاال له فی ذلک قال فاهنا امرتنی ان ال تصليا عليها 
 .فسكتا ورجعا

وروی اهنتا بقيت مخسا وسبعني يوما عليلة تتظلم منهام وتدعوا اهللا عليهام فلمتا 
عن امرها فلم  تاذن هلمتا اجلا اذن هلام امرياملؤمننياشتدت عليها استاذنا عليها 

 .جيبهام فاستشفعا به اليها
وروی ان ابابكر استشفع باسامء بنت عميس زوجته وكانت ربيبتها فقالت هلا يا بنت 
رسول اهللا واهللا انی العلم ان اهللا مل خيلق اهل بيت هم افضل منكم وقد سالنی ابوكرب 

يا بنت : لی املرأة تشفعينی فی االذن له فاذنت له فقالكالمک له وله حق الزوج ع
كلمينی قالت ال واهللا ال اكلمک ابدا قال فاجعلنی فی حل قالت ال واهللا ال افعل  حممد

 .حتی القی ربی ثم احاكمک اليه 
يقول فاطمة بضعة منی  قالت هلام سالتكام باهللا سمعتام رسول اهللا وروی اهنا 

ال نعم قالت فاشهد اهللا وملئكته ورسوله انكام قد اذيتامنی قوما آذی اهللا من آذاها قا
فاخرجا عنی فواهللا ال اكلمتكام بعد هذا حتی اقف انا وانتام بني يدی اهللا عز وجل ان 



  
  
  
  
  
  

  ٢٦٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ابی رسول اهللا اخربنی انی اول اهل بيته حلوقا به فواهللا الشكوكام اليه فقاما وخرجا 

ا هبا فاذا كان من امرها شيئ فآذناه هبا فاستدعته وقاال يا ابا احلسن بنت رسول اهللا مل
وقال يابن عم امال من احلق ما تقبل وصيتی قال بلی قالت نشدتک اهللا ان ال اذنتهام 

فی  بامری وال احرضهتام الصالة علّی قال افعل فلام قضت نحبها نظر عيلّ 
ليال امجعني جتهيزها ومعه احلسن واحلسني واحخرجهام الی ابيها صلی اهللا عليهم 

وجلس امرياملومنني من الغد بالباب فحرض العمر ان ينتظران اخراجها فيمن حرض 
فقام اليهام عقيل وقال هلام ان ابنت رسول اهللا قد اخرجت البارحة فقاما مغضبني 

هلام من احلق ما اقبل وصيتها قاال بلی  واقبال علی عتاب امرياملومنني فقال هلام مل يكن 
 .تنی اال احرضكام للصالة عليها وال دفنها فخاصامهقال فاهنا اوص

وروی ابوبكر بن مردويه باسناده عن سفيان عن معمر عن الزهری عن عايشة قالت 
 .ليال وصلی عليها ومل ياذن ابابكر توفيت فاطمة فدفنها عيلّ 

وروی الواقدی انه قال عمر لقد مهمت ان اخرجها ثم صلی عليها فقال علی اما ما 
ئمة فی يدی يعنی سبفه فال يكون ذلک وال نعمة عني اذ اموت دونه فالتفت ثبت قا

لو رمت ذلک يا  عمر الی ابی بكر فقال لو تركتنی لقاربت ما بني رجليه فقال عيلّ 
ابن السوداء النقلعت حنادل صم قفاک فقال ابی بكر يا عمر لقد خلينا من هو خري 

 .نا من فاطمة يعنی النبی او تركناه فوليه دون
وفی رواية الثانی قال لقد مهمت ان انبشها واصلی عليها فغضب امرياملومنني من 
ذلک غضبا شديدا مل يغضب مثله فی ساير ما كان منهام اليه وقال يا ابن السوداء 
تنبشها ثم جذب من سيفه شربا وقال واهللا لو مهمت بذلک ففرقت بني راسک 

 .وجسدک فسكنه ابوبكر 
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٦٩ 

ان القوم اصبحوا الی البقيع فوجدوا فيه اربعني قربا جديدا وفی كتاب االنوار 
فشكک قربها من ساير القبور فضجوا والم بعضهم بعضا فهموا نبشها فخرج 
امرياملومنني مغضبا قد امحرت عينا وودرت اوداجه علی بدنه قباه االصفر الذی مان 

فسيق الناس النذير  يلبسه فی يوم الكرهية متكيا علی سيفه ذوالفقار حتی ورد البقيع
فقال اهلم هذا علی بن ابی طالب قد اقبل كام ترون يقسم باهللا لئن بحثتم من هذه 

 .القبور شيئا لبغبغن علی غابر االمة السيف فتول القوة
 :احلمريی

  ولــــو مجعتنــــا جنــــة اخللــــد مل اكــــن

 

ــــ ــــی وال برش ــــا ببرش ــــا فيه   اللقامه

 

  ملــــا ظلـــــام بنـــــت النبـــــی حممـــــد

 

ـــوان  ـــامع اع ـــدررصا ج ـــة والغ   اخليان

 

ـــليا ـــان ال يص ـــت ب ـــد اوص ـــاطم ق   وف

 

ـــــرب ـــــا الق ـــــا مـــــن رح   وان ال يقرب

 

ــــا ــــوا هب ــــدادا وان خيرج ــــا ومق   علي

 

  رويــدا بليــل فــی ســكون وفــی ســري

 

ـــه ـــرا ب ـــا ام ـــد م ـــن ح ـــا ع ـــام قرص   ف

 

ــــرت ــــرب وال ف ــــل ش ــــاوزاه قي   وال جي

 

 
 



  
  
  
  
  
  

  ٢٧٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :سالمة املوصلی

  ملــا قضــت فاطمــة الزهــراء غســلها

 

  دی وســبطاهاعــن اذهنــا بعلهــا اهلــا

 

  وقــام حتـــی اتــی بطـــن البقيــع هبـــا

 

ـــا ـــم واراه ـــا ث ـــلی عليه ـــيال فص   ل

 

  ومل يصــــل عليهــــا مــــنهم احــــد

 

ــاها ــن صــالة القــوم حاش   حاشــا هلــا م

 

  حتــی اذا اصــبح القــوم الغــداة اتــوا

 

  بعـــل البتـــول ومل يـــدروا بمثواهـــا

 

ــت ــا فعل ــبطني م ــا الس ــا اب ــه ي ــالوا ل   ق

 

  بنــــت النبــــی فانــــا قــــد فقــــدناها

 

ـــ ـــوااج ـــطفی فمل ـــت باملص   اهبم حلق

 

  عليــه غيضــا وحقــدا حــني اخفاهــا

 

ــــــاحبه ــــــائلهم رسا لص ــــــال ق   ق

 

ــــناها ــــه ان نبش ــــة من ــــوال املخاف   ل

 

ـــن ـــو حس ـــواليی اب ـــّز م ـــدها ه   فعن

 

ـــاها ـــطفی هـــزا واش   صمصـــامة املص

 

ــــد  ــــه ق ــــب من ــــال والقل   .....وق
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  اذن ابيــــد قريشــــا فــــی حمافلهــــا

 

  مــــن الربيــــة ادناهــــا واقصــــاها

 
  

 

 
 :محاد ناب

ــــا ــــن علي ــــا حس ــــت اب ــــد اوص   وق

 

  بحقــــی ان عــــال االرجــــاس يغشــــی

 

ـــــني ـــــا حس ـــــی اب ـــــلها الوص   فغس

 

ــــی ــــل مغش ــــنح اللي ــــا وج   وواراه

 

ــــداها هلمــــوا ــــی غ   وقــــال دالم ف

 

ـــــــی   لنظهرهـــــــا ببحـــــــث او نبش

 

  فجـــــرد ذوالفقـــــار علـــــی غيضـــــا

 

ـــی ـــل وحش ـــی ك ـــاک افن ـــال عس   وق

 

ــــل ــــل نع ــــد ك ــــت امح ــــبش بن   اين

 

  عتــــــل ارزق العينــــــني حيشــــــی

 

  اخرســــهم ولـــــو احـــــرف لبـــــثف

 

ـــــيش ـــــی ومه ـــــوثهم بظن ـــــاد لب   اب

 

 
 



  
  
  
  
  
  

  ٢٧٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :صاحب النظم والنثر

ــــی ــــی عل ــــد ذاک ال ــــاء وابع   وج

 

ـــــاب الشـــــامتينا ـــــا فـــــی ثي   حران

 

ـــــلی ـــــة نص ـــــن فاطم ـــــالوا اي   فق

 

  عليهــــــــا يــــــــا امرياملؤمنينــــــــا

 

ــــل ــــنح لي ــــی ج ــــا ف ــــال دفنته   فق

 

ـــــا ـــــة غافلين ـــــی املدين ـــــتم ف   وان

 

ـــــا ـــــا ففيه ـــــاين تربته ـــــال ف   فق

 

ـــــوم   يعرتينـــــا شـــــفاء مـــــن مه

 

  واال بعثـــــرت مـــــن قبـــــل نرشـــــ

 

ـــــنينا ـــــوا س ـــــارش دفن ـــــور مع   قب

 

ـــی ـــاس تبق ـــی الن ـــنة ف ـــدث س   وحت

 

  هبـــــا جتـــــری صـــــالء الكافرينـــــا

 

ــــيهم ــــی عل ــــار عل ــــابرز ذوالفق   ف

 

  فولـــــــوا باملذلـــــــة راجعينـــــــا

 

 
وجاء فی رواية ان الثانی قال اطلبوا قربها حتی ننبشها رسا و نصلی عليها فطلبوه فلم 

 .جيدوا
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٧٣ 

  وبينهم  نفي املساواة بني عّيل فصل يف

اولی الناس بالنبی اصال واكرم الناس نسال وانجب الناس والدة  كان عيلّ 
وابراء الناس من ) ١(واقوی الناس بدنا واسمح الناس نفسا واجری الناس جنانا

عبادة صنم واتقی الناس مل يذق مما ذبح علی النصب واثبت الناس فی احلرب وال يفر 
 .منها قط

يشد به الظهر وهو ادخل الرعب فی قلوب الكافرين ومل حيتج الی  وكان النبی 
مشاورة فی حكم ومل يفتقر فی توزيع قسمة ومل يستنكف العرب عن امرية 
واملخصوص بسكنی املسجد والطاهر املطهر واوفی الناس من انفسهم فال حتب 

يامن ومل ختش اال اهللا ومل يعمل االمومنا وال حيبه االمومن وال يبغضه اال منافق وحبه ا
اال علی اليقني وكان اصدق الناس هلجة وانطق لسانا واتم الناس بيانا واعلم الناس 

 .علام وافقه الناس فقها واحلم الناس حلام وال حيكم اال بام يدری 
تم ان تفرقوا بني اخی ولی الناس به دون غريه فكيف استجزوفی هذه اخلصال عّيل ا

وبني غريه فليتامل  ی عمر استجاز ان يفرق بني رسول اهللا بني اخرسول اهللا و
 .املتامل

فاهنم اصلح لالمامة هذا الذی جعله اهللا اماما عليه فلم يستعن عليه فی شيئ من 
فلذا من افالذ اجلبال فی قوة جسمية مع اجتامع قلبه وحدثه فی املناهزة احواله 

ن به املعرفة والديانة والعلم واحلكمة والنطق والكياد عند املسابقة وصحة تدبريه ثم قر

                                                        
  .جبانا، خ ل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٢٧٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
والبالغة فاحتاج البلغاء اليه فی فصاحته واالدباء لرباعته والناقلة لفقهه واملرتادون 
لقياسه واملتكلمون حلجاجه احلكامء لبواطنه واملستنبطون لكرامته وال يعلم الناس اذا 

وزوجته واوالده ام من  كان ابعدهم من الرشک وكانت الطيبات للطيبني مثل صهره
مل يفهم حدود الصالة وال حيكم بني املحكم واملتشابه الی ان مات وفر فی املواضع 
كلها وانقضی اكثر ايامه فی الكفر ولو قيل البی بكر اتوثر ان النبی كان رياک 
وشملتک بركته لقال وددت ذلک لو قيل لعلی احتب ام لو كان ذلک لغريک لتعوذ 

اتود لو كانت فاطمة زوجتک واحلسن واحلسني ولداک ومحزة عمک منه ولو قيل له 
وجعفر اخوک وابوطالب ابوک وعبداملطلب جّدک ورسول اهللا محوک وخدجية 
محاک لقال وددت ذلک ول قيل لعلی مثل ذلک لتعوذ منه ولو قيل البی كرب احتب ان 

م املواخاة لقال تكون نفسک نفس رسول اهللا فی املباهلة وتكون داخا رسول اهللا فی يو
وددت ان لو كان ذلک ولو قيل لعلی لو كان مجيع ذلک لغريک الستعاذ منه ولو قيل 

لقال من لی بذلک ولو قيل لعلی اتوثر ان ختص له اتوثر اهنخ نزلت فيک آية التطهري 
 .بذلک غريک لتعوذ وهكذا فی ساير مناقبه

اهللا الی السيد احلمريی  ويقال انه احتكم رجالن ختاصام فی افضل الناس بعد رسول
فقال احدمها انا اقول انه علی بن ابی طالب فقال السيد احلمريی وای شيئ يقول هذا 

 :ابن الزانية فضحک الزاهی
  وجاهــــــل يســــــالنی مــــــا الــــــذی

 

ـــــن عـــــار ـــــی االول م ـــــرت ف   انك

 

ــــــــ ــــــــون ملستبرص   والكــــــــل حيك
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ـــــار ـــــه دين ـــــی وج ـــــدا ف ـــــا ب   نفس

 

ـــــن ـــــذا مل ـــــيس ه ـــــال ل ـــــت ك   فقل

 

ــــــــا ــــــــارا ب ــــــــب اخي   رشاراغض

 

ــــن ــــام كم ــــار عل ــــو املخت ــــيش اخ   ل

 

ــــــار ــــــم بمخت ــــــی العل ــــــک ف   مل ي

 

ــــه ــــی فرش ــــات عل ــــذی ب ــــيس ال   ل

 

ــــــة الغــــــار ــــــی ليل ــــــائف ف   كخ

 

ــــيس الــــذی مل يطــــو غــــدرا بــــه   ل

 

ـــــــــدار ـــــــــد غ ـــــــــه بالعه   كناكث

 

ــــوغی ــــد ال ــــني عن ــــذی حي ــــيس ال   ل

 

  كفــــــارس فــــــی احلــــــرب كــــــرار

 

ــــربة ــــذی خ ــــل ك ــــو جه ــــيس اخ   ل

 

ــــــــــــــوار وادوار ــــــــــــــم اك   يعل

 

  س فــــــی غيــــــهال تفـــــرن املنكــــــو

 

ــــــار   لصــــــاعد فــــــی القــــــدس طي

 

ــــــــال ــــــــري الق ــــــــواری هبج   وال ي

 

ـــــــــار  ـــــــــات واهن ـــــــــالل جن   ظ

 

ــــــت ــــــني قايس ــــــال ح ــــــذا حم   ه

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٧٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  بالســـــــاكن دار صـــــــاحب الـــــــدار

 

 
 :العبدی

ـــن ـــی حس ـــن اب ـــق م ـــی بعتي   أ أرتض

 

  اذا رضــيت بســـوء مالليـــک واخلســـف

 

ــــد ــــا اح ــــيام كله ــــاس ت ــــو ق   واهللا ل

 

  بشســـع قـــرب الســـرتجعت مـــن انفـــی

 

  ا شـــيعة اجلبـــت والطـــاغوت انكـــميـــ

 

ـــــاكم مخـــــر بـــــال اكـــــف   اذا اعتربن

 

  ان اخلنـــازير مـــا واهـــا احلشـــوش كـــام

 

ـــی اجليـــف ـــالب مكبـــات عل   ان الك

 

ـــة ـــرائ فاطم ـــامل الزه ـــن ظ ـــت م   برئ

 

  وغاصـــــب اول احلـــــق منحـــــرف

 

 
 :وله

  قــــال ملــــن قــــاس الوصــــی بمــــن

 

ـــــرن ـــــی ق ـــــنقص ف ـــــزل وال   مل ي

 

  قيســـت مــــن خــــان النبــــی بمــــن

 

  اخلــــيالء ومل خيــــن مل خيــــل مــــن
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٧٧ 

 

ـــــی ـــــت فت ـــــالت قس ـــــد ال   ابعب

 

  ماحقــــــا يومــــــا علــــــی وثــــــن

 

  ام بشــــمس النهــــار قســــت عمــــی

 

  مثـــــل يـــــوم احلنـــــدس الـــــدجن

 

 
 :مهيار

ـــــــــ ــــــــی ف ــــــــق كعل   اعتي

 

ــــــتياک ــــــام واش   ـــــــی التح

 

  ام طليقــــــــــون اســــــــــرتابوا

 

ــــــاک ــــــات الرك ــــــن خبيث   ع

 

  خرســـــــت صـــــــفقة قـــــــوم

 

  وزنــــــــوا هــــــــذا بــــــــذاک

 

 
 :السيد

ــــد خا ــــا عن ــــت ان علي ــــه ان قل   لق

 

ــر ــن زف ــ وم ــی برض ــن اب ــدا م ــري غ   خ

 

ـــدتكم ـــرتم فق ـــن انك ـــن اي ـــی وم   ان

 

ــــن احلمــــر ــــولی فــــانكم رش م   ق

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٧٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :الربقی

ـــــم ـــــا هل ـــــی ال اب ـــــوا بعل   وقايس

 

  مـــن راســـه ال يســـتوی نعـــل ســـلامن

 

ـــوا ـــد علم ـــ وق ـــا برض ــــوا اب   وقدم

 

  بانـــــه عـــــاجز عـــــن محلهـــــا وان

 

 
 :ابن طوطی الواسطی

ـــيهم ـــود نب ـــانوا عه ــــرش خ ـــا مع   ي

 

ـــاع ـــريوافض ـــم وخت ـــاياه هل   ت وص

 

  جحــدتم هبــا واســتفتيها بفوســكم

 

  فنكـــرتم املعـــروف والعـــرف تنكـــر

 

ــــه لعنــــة اهللا دايبــــا   علــــی ظاملي

 

  تـــروح علـــيهم بالعـــذار وتنكـــر

 

ـــة ـــی ظالل ـــن عل ـــريا م ـــل خ   اجيع

 

ـــرب ـــه ال شـــک قن ـــري من ـــا وخ   عتيق

 

 
 :العونی

ــايس دايبــا ــحی بق ــذی اض ــا ذا ال   ي

 

  بــــني الرجــــال فيقســــم االقســــام
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٧٩ 

ــــيه ــــدا ووص ــــی حمم ــــل النب   خ

 

ـــا ـــک االقوام ـــک ودون ـــه عن   وابني

 

ــله ــی بفض ــی الوص ــيس ال ــال تق   مه

 

ــا ــی غالم ــلح للوص ــيس يص ــن ل   م

 

 
 :وله

  وصـــــی حممـــــد واخـــــوه اولـــــی

 

ـــــيم ـــــاک اث ـــــه مـــــن كـــــل اف   ب

 

ـــد واملســـاوی ـــی حمم ـــل وص   وفض

 

  بـــه فضــــل الكـــريم الــــی اللئــــيم

 

ـــــرنني اليـــــه افكـــــا   وبـــــني املق

 

ــــ ــــی احلل ــــني الســــفيه ال   يمكــــام ب

 

 
 :ابن محاد

ـــی ـــاس ال ـــن ال يق ـــه م ـــيس ب ـــن يق   م

 

ــر ــی احلج ــض عل ــم فاعض ــرب ق ــراب قن   ت

 

ـــــه ـــــق دعوت ـــــه اخلل ـــــز ل ـــــه اغ   ب

 

ــــر ــــابی بكــــر وال زف   فــــی االرض ال ب

 

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٨٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :وله

  عجبــت لــذی جهــل بــه وبفضــله

 

  ولكنـــه غـــاو علـــی قلبـــه قفـــل

 

ــده ــی بعب ــت ارض ــن لس ــه م   يقــيس ب

 

ــل ــه نع ــدر راس ــن حي ــه م ــون ل   يك

 

 
 :ابن الرومی

  انی فعال جلنة لو اقستهاات

 

  بخرطــــوم فيــــل كــــان ازری وانقصــــا

 

  فقـــال وحتـــت القـــول مـــن خشـــونة

 

ــی اخلصــام النكصــا ــا كنــت عنــه ف   وم

 

ـــال ـــد ع ـــة ق ـــی اخلالف ـــا ف ـــت علي   جعل

 

ـــــوزير املحفصـــــا ـــــه ال   عتيقـــــا وتالي

 

  فقلــــت لــــه كــــال وكيــــف يكــــون ذا

 

ــا ــن احلص ــی م ــدر او ف ــول ال ــف اق   وكي

 

ـــنه ـــل م ـــوال افض ـــل م ـــا اق ـــی م   اممت

 

  اكـــــن للـــــذی فضـــــلته متنقصـــــا

 

ـــــزری بحـــــدة ـــــر ان الســـــيف ي   امل ت
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٨١ 

ــا ــن العص ــيف امضــی م ــک هــذا الس   مقال

 

 
 :العونی

  وهل يقاس حيدر بحبرت

 

  وهــل يقــاس االرض جهــال بالســامء

 

ــــک   هــــل يســــتوی املــــومن واملرش

 

ــا ــن عص ــية وم ــن معص ــوم م   واملعص

 

  هـــل يســـتوی مـــن كــــرس االصـــنام

 

ـــو ـــال االس ـــنام ك ـــاجد لالص   اوالس

 

ـــول ـــل واملفض ـــتوی الفاض ـــل يس   ه

 

  ام هل يسـتوی شـمس النهـار والـدجی

 

  
 :آخر

ـــذی ـــمريی ال ـــی وض ـــدی ودين   عق

 

  ارجـــو بـــه فــــوزنی لـــدی احلــــرش

 

ـــــب ـــــی طال ـــــن اب ـــــی ب   ان عل

 

ـــی بكـــر ـــن اب ـــل عنـــدی م   افض

 

ـــــر بعـــــده ـــــه عم ـــــن اخي   وم

 

ـــــر ـــــی عم ـــــوم اب ـــــث الق   وثال



  
  
  
  
  
  

  ٢٨٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

 :آخر
  يــــا ويــــل فصــــابت االنــــام لقــــد

 

ـــال ـــی الض ـــابعوا ف ـــاهواتت ـــل ت   ل ب

 

ــــخنت ــــدر س ــــا بحي ــــوا عتيق   قاس

 

ـــــاهوا ـــــه ب ـــــذی ب ـــــوهنم بال   عي

 

ـــه ـــی هدايت ـــک ف ـــن ش ـــني م ـــم ب   ك

 

ــــــه اهللا ــــــل ان ــــــن قي ــــــني م   وب

 

 

 افضل منهم فصل يف اّن عليًا 

 : ان اهللا تعالی قد هنانا عن متابعة سبعة
ن النفس ان النفس المارة بالسوء اهلوی وال تتبع اهلوی االصنام انكم وما تعبدون م

دون اهللا الشهوة ويريد الذين يتبعون الظلمة وال تركنوا الی الذين ظلموا الشيطان وال 
علی ان تتبعوا خطوات الشيطان الغادة الباطلة وال تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا الدليل 

افضل منهم وهو ان اسامة مولی رسول اهللا وهو مولی علی بن ابی  مولی علی
لی لرسول اهللا فهو مولی لعّيل النه ابن عمه من طالب من وجهني احدمها من مو

حيث الوالء الذی يملک ويورث والوجه االخر ان كان مولی رسول اهللا من الوالء 
فی الدين الذی يكون الرسول اول من نفسه فان عليا مواله كذلک بام جعله له علی 
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٨٣ 

االول والثانی االمة يوم الغدير باالمجاع وقد ثبت ان النبی قدم اسامة علی جيش فيه 
 .والثالث واكثر الصحابة قبل موته

عن ابی الزياد عن هشام عن عروة عن ابيه وحدث ايضا عن حممد بن  حدثنا الواقدی
 .عبداهللا بن عمري عن عمرو بن دينار قال كتان منهم االول والثانی 

وروی الزهری وهالل بن عامر وحممد بن اسحاق عن حممد بن جعفر عن عروة نحو 
نحوه وروی حممد بن اسامة عن ابيه مثله وذكر  روی جابر عن الباقرذلک و

 .البالذری فی تارخيه ان ابابكر وعمر كانا معا فی جيش اسامة 
 .وذكر الطربی  ان عمر كانت حتت راية اسامة 

وذكر ايضا ان النبی امر عمرو بن العاص بابی عبيدة بن اجلراح علی املهاجرين 
مر فی ما بني وكانوا مجيعهم مخس مأة وان عمر وصل واالنصارفيهم ابوبكر وع

 .بالناس 
باالسناد عن ابن عمر انه طعن بعض الناس فی وروی الطربی والبالذری فی تارخيهام 

ان تطعنوا فی امارته فقد كنتم تطعنون فی امارة ابيه من قبل  امارة اسامة فقال 
 .وايم اهللا ان كان نحليقا لالمارة 

ار ان االول والثانی كانا يسلامن علی اسامة فی حال خالفتهام وروی نقلة االخب
 .باالمرة 

كان تعالج سكرات املوت وتقول نفذوا جيش اسامة فاعلموا انه  وروی ان النبی 
 .رافضی

وفی كتاب العقد انه اختصم اسامة مع عمرو بن عثامن فی حايط من حوايط املدينة 
نكر انک موالی فقال حاش هللا واهللا ما يسرتنی بني يدی معاوية فقال عمرو يا اسامة ات



  
  
  
  
  
  

  ٢٨٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ننسی فيک واليی برسول اهللا  ارشف من امية وما ولدت فقال عمرو يا ابن السوداء 
فقال اسامة ان كانت سوداء فهی خري من امک الهنا موالة رسول اهللا وقد برشها 

ابيک ابی زيد  باجلنة واهنا كانت خترب بفضائل رسول اهللا قبل مبعثه وابی واهللا خري من
ورباه وقتل شهيدا فی طاعة اهللا وطاعة .... ومن  بن حارثة حب رسول اهللا

رسوله وقد مضی رسول اللهوانا امري علی ابيک وصاحبيه املتقدمني له فايای تفاخر 
 .يا ابن عثامن قتيل مروان

فقال عمرو لبنی امية ما تسمعون ما تقول العبد فقام مروان فجلس عن يمني عمرو 
فجلس عن يمني اسامة فقام سعيد بن عاص فجلس مع  قام احلسن بن علیو

فجلس مع اسامة فقام عبدالرمحان بن احلكم فجلس  عمرو فقام احلسني بن علی
مع عمرو فقام عبداهللا بن العباس فجلس مع اسامة فلام نظر معاوية الی الفريقني 

اقطعه اسامة  ن النبی خشی ان يتعاظم االمر فقال عندی علم هذا احلايط اشهد ا
 .فاقبضه يا اسامة فنهض االسامة واهلاشميون وبقی االمويون مع عمرو

واهللا ما شهدت رسول اهللا اقطعه اسامة وال كان شهادتک اال زورا : وقالوا ملعاوية
 .ذكرهتم يوم صفني : فقال معاوية 

قطع الشنعة وروی ان الثانی قال لالول اكتب الی اسامة يقدم عليک فان فی قدومه 
عنا فكتب اليه من عبداهللا ابی بكر خليفة رسول اهللا الی اسامة بن زيد اما بعد فان 
املسلمني فزعوا الی واستخلفونی وامرونی عليهم بعد وفاة النبی واذا قرأت كتابی 
هذه فادخل فيام دخل فيه املسلمون واذن لفالن بن خطاب فی ختلفه عنک فانه فانه 

 .الوجه الذی وجهک رسول اهللا الغنائی منه وتوجه 
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٨٥ 

وفی رواية فاذا اتاک كتابی فاقبل الی انت ومن معک فان املسلمني قد اجتمعوا علی 
 .وولونی امرهم فال ختلفن فتعصی وياتيک منی ما تكره

 .علی غزوة الشام من اسامة بن زيد عامل رسول اهللا: فاجابه اسامة
 رسول اهللارت فی اوله انک خليفة ذكينقض اخره اوله، اما بعد فقد اتانی كتاب 

ثم قلت ان املسلمني قد اجتمعوا عليک وامروک عليهم وانت تعلم اّنی انا ومن معی 
من مجاعة املهاجرين ما رضينا بک وال وليناک امرنا وانظر ان تدفع كربک وال تتخلف 
فتعصی اهللا ورسوله وتعصی من استخلفه رسول اهللا عليک وعلی صاحبک ومل 

حتی قبض وانک وصاحبک رجعتام وعصيتام فاقمتام فی املدينة بغري اذنی ولو يعزلنی 
كانت البيعة حقيقة كانت فی مسجد رسول اهللا عليه ال فی سقيفة بنی ساعدة وسالنی 
ان اذن لعمر فی ختلفه عنی ومالی ان اذن له فقد اذن لنفسه قبل ان اذن له ومالی ان 

وص معی الی من اشخصنی اليه وما امرک بالشخ اذن له والحد امره رسول اهللا 
فی ختلفک وامر عمر فی ختلفه اال واحد وليس بينک وبينه فرق ومن عصی رسول 
اهللا بعد وفاته فهو بمنزلة من عصاه فی حياته وقد امرک وعمر باملسري معی ورايه لكام 
خري من رايكام النفسكام وما خفی عليه موضعكام وقد ولی عليكام ومل يولكام 

صيانه نفاق وكفر فهو االول ان خيلعها من عنقه فقال الثانی ال تفعل قميص وع
اسامة بالكتب ومر فالنا وفالنايكتوبون قمصک اهللا ال ختلعه فتندم ولكن الح علی  

اليه ان ال يفرق مجاعة املسلمني وان يدخل املدينة معهم فيام صنعوا وال يشمل االسالم 
 .كفرفتنة من قبلک فانه حديث عهد بال



  
  
  
  
  
  

  ٢٨٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
بعثوا الی  وهو يغسل النبی المرياملؤمنني) ١(وروی انه ملا نادی ابوسفيان

ووجهوا اليه وبعثوا الی ابی ) ٢)(وعمومته احلارث بن هشام(عكرمة بن ابی جهل 
سفيان فارضوه بتولية يزيد قال وخرج اسامة بذلک اجليش حتی انتهيعزله واستعمل 

 .مكانه يزيد اخا معاوية
مة بعد اربعني يوما قام علی باب املسجد ثم صاح يا معارش املسلمني فلام قدم اسا

 .فتامرنی علّی وعزلنی عجبا لرجل استعملنی عبليه رسول اهللا
وفی حديث الواقدی عن اسامعيل بن ابی خالد عن قيس بن ابی حازم انه خرج الی 

 .الغزو ورجع بعد اربعة اشهر والمته لوما كثريا 
فی وقت وفاته ولی عليه وعلی صاحبه وعلی مجاعة  النبی فاالمة جممعة علی ان

من املهاجرين واالنصار وامره باملسري حتت رايته وهو امري عليهم الی بالد الشام 
من اقليم فلسطني وخرج اسامة فی حياة النبی بالعسكر ) ٣(ويقال الی ارز روم

نبی يقول لينفذوا جيش خارجا باملدينة واعتل النبی بعلته التی توفی فيها فلم يزل ال
اسامة حتی توفی فلام توفی مل ينفذا وتاخرا عنه واقبال فی طلب ما استوليا عليه من 
امور االمة فبايع الناس ابابكر واسامة معسكر فی مكانه خارج املدينة حتی تم بيعته 
بعث الی اسامة ان الناس تراضوا بی ومل جتدوا هلم غنائ عنی وانا ايضا حمتاج الی 

 .فخلفه عندی وامضی فی الوجه الذی امرک رسول اهللا باملضی اليه عمر

                                                        
  .معاویة؛ خ ل)  ١
  .وبعثه الی ابی سفیان الحرث بن ھشام، خ ل)  ٢
  .الروم، خ ل)  ٣
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فكتب اليه اسامة من الذی اذن لک بالتخلف حتی تطلب مني االذن لغريک ان كنت 
 .طائعا هللا ورسوله فارجع الی مركزک الذی اقامک فيه رسول اهللا 

ی بعث ايضا فلم يقنع االول معصيته فی نفسه هللا ولرسوله بتخلفه عن طاعة اسامة حت
الثانی علی معصية اهللا ومعصية رسوله فلام امره من التخلف عن اسامة الن االمة 
جمتمعة علی انه لو عصی من عصی رسول اهللا وخالفه فقد عصی اهللا وخالفه ومن 

 .اطاع الرسول فقد اطاع اهللا بنص الكتاب بذلک من اهللا تعالی
كمعصيته فی حياته وان طاعته بعد واالمة جمتمعة علی ان معصية الرسول بعد وفاته 

وفاته كطاعته فی حياته وان من قصد الی معصيته وخمالفته خمتارا متعمدا من غري توبة 
يقع منه فی ذلک فقد استحق النار واهنام تركا امر رسول اهللا وخالفاه متعمدين ذاكرين 

يش هل جهزا غري ناسني وال غافلني وهذا يوجب الكفر مطلقا وهبتهام مل يكونا فی اجل
هذا اجليش بعد النبی أليس هو املتولی فان كان فيه فقد عصی اهللا وخالف رسوله وان 

 .مل يكن فيه فقد خالفه بتعطيل امره ففی احلالني مجيعا عاص
ومعصية الرسول فی ) ١( ٌء ِممَّا َتْعَمُلون َفإِْن َعَصْوَك َفُقْل إِينِّ َبريوقال اهللا تعالی 

 . حياته ووفاته سواء
توفی النبی واسامة عليهم امري واالمري افضل من املامور عليه وكيف يكون االمام 

 .عليه امري
 :احلمريی

ـــد ـــن زي ـــيش اب ـــال فـــی ج ـــيام ق   وف

 

                                                        
  .۲۱۶: الشعراء)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٢٨٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــــدينا ــــــه باملقت ــــــانوا ل ــــــام ك   ف

 

ــــه   وكــــان ختــــام مــــا اوصــــی الي

 

ـــــــا ـــــــو قابلين ـــــــذلک مل يكون   ب

 

ـــــه   فتلـــــک شـــــواهد للشـــــک في

 

ــــــــا ــــــــرتاء املفرتين ــــــــه اف   بردت

 

 
 :وله

ــــــا ــــــماس ــــــی هاش ــــــد بن   مة عب

 

ـــــر ـــــولی زف ـــــق وم ـــــولی عتي   وم

 

  لقـــــد فضـــــل اهللا ذاک ابـــــن زيـــــد

 

ـــــه اذ شـــــكر ـــــل الـــــوالء ل   بفض

 

  علــــــی زفــــــر وعتيــــــق كــــــام

 

  رواه لنــــــا فــــــيهام مــــــن حرضــــــ

 

ــــــو كــــــان دوهنــــــام مل يكــــــن   ول

 

ــــــرب ــــــی اخل ــــــوقهام ف ــــــع ف   لريف

 

ــــــــــدا ــــــــــام قائ   فصــــــــــريه هل

 

ــــفر ــــلمنا الس ــــد س ــــه ق ــــال ل   وق

 

ـــــذی   فجيشـــــک نحـــــو العـــــدو ال
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ــــــت  ــــــربعث ــــــم ينتظ ــــــه فل   الي

 

ــــــر ــــــا زف ــــــق اال ي ــــــال عتي   وق

 

  يكلفنــــــا الغــــــزو بعــــــد الكــــــرب

 

  فــــــــوال وماتــــــــا مجيعــــــــا ومل

 

  يطيعــــــا اســــــامة فــــــيام امــــــر

 

 
 :الناشی

  افضـــا اســـامة اذ مهـــا مـــن جيشــــه

 

ـــــذا ـــــد حب ـــــال امح ـــــوا بمق   مل حيفل

 

ــــه ــــی اهل ــــد ف ــــية امح ــــوا وص   ونس

 

ـــــردا ـــــوا عليـــــه حتمقـــــا ومت   وبغ

 

  غصــــبوا الوصــــی امامــــة مفروضــــة

 

ــــداو ــــدوها االبع ــــب وقل ــــو القري   ه

 

 
 :العوين

ــــة ــــی املالم ـــــرسق ف ــــا روی امل   ام

 

ــــة ــــول باالمام ــــال باملفض ــــن ق   م

 

  قــــــول النبــــــی اذ رأی محامــــــة

 

  ان انفـــذوا الـــی اجلـــيش االســـامة



  
  
  
  
  
  

  ٢٩٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

ــــيا ــــذ املض ــــن انف ــــی م ــــم اب   فل

 

  حتــی اذا مــا الطــاهر الطهــر مضــی

 

  فقـــال ناعيـــه الـــی القـــوم قضـــی

 

ــــا ــــيمن هنض ــــالف ف ــــاهض اخل   تن

 

  الطهـــر مـــا كفـــن بـــل مـــا غمضـــاو

 

ـــــا ـــــنهم خفي ـــــزا بي ـــــون رم   يلق

 

ــــــقيفة  ــــــمهم الس ــــــی اذا اض   حت

 

ــــة ــــنهم طريق ــــوب بي ــــرت خط   ج

 

  وقــــال مــــن قــــال لفــــرط اخليفــــة

 

ـــة ـــبوا خليف ـــط فانص ـــل ره ـــن ك   م

 

ــــــالتطموا مليــــــا ــــــاجتمعوا ف   ف

 

ـــــة ـــــل الغلب ـــــاالمرة اه ـــــاز ب   وف

 

ــــة ــــنهم واجللب ــــوب بي ــــد الوث   بع

 

ــــلبة ــــادة س ــــن عب ــــعد ب ــــرب س   ف

 

  تـــری لعقـــدهم مـــن غلبـــةفهـــل 

 

ــــــميا ــــــة هاش ــــــوا القص   مل حيرض
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 :ابن احلجاج
 فـبـحـق املـرتـضـی املـدفـوع عـن حـق االمـامـة
ـــامة ـــيش اس ـــذوا ج ـــه مل ينف ـــن اجل ـــذی م   وال

 

 
 :منصور النمريی

ـــــا ـــــی امحـــــد والي ـــــان ول ـــــا ك   م

 

ــــــه ــــــوا علي ــــــی فتول ــــــی عل   عل

 

ـــــذی ـــــم ان ال ـــــی القاس ـــــل الب   ق

 

ــــه ــــی يدي ــــا ف ــــرتک م ــــت مل ي   ولي

 

  هــــل فــــی رســــول اهللا مــــن اســــوة

 

ـــه ـــّن في ـــام س ـــوم ب ـــدی الق ـــو يقت   ل

 

ــــام ــــه ك ــــت في ــــد خولف ــــوک ق   اخ

 

  خـــالف موســـی قومـــه فـــی اخيـــه

 

 
 :)١(طاهر اجلزری

ــــامة ــــی اس ــــف ف ــــا خول   اول م

 

  يــــا امــــة تعجــــب منهــــا االمــــم

 

                                                        
  .وله، خ ل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٢٩٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــا ـــامی مل ـــيش االس ـــذوا اجل ـــو نف   ل

 

ــــــم ــــــمی العل ــــــع اال اهلاش   بوي

 

 
 :ديک اجلن

  يــــا لقــــريش ای مكــــر مكرهـــــا

 

  هيــــذ اركـــــان اجلبــــال ســـــحرها

 

ــــارک ــــم فــــی مــــرض املب   لفعله

 

  ونفســـــه فـــــی قبضـــــة املهالـــــک

 

ــــامة ــــكره اس ــــد عس ــــيش ق   واجل

 

ــــة ــــی االمام ــــل ف ــــدهم تعم   وكي

 

ـــد ان قـــال النبـــی مزمعـــا   مـــن بع

 

ــــجعا ــــيش والتض ــــع اجل ــــريا م   س

 

ـــيا ـــد فامض ـــن زي ـــال اب ـــا ق ـــا مل   قف

 

ــــــا ــــــا او ملي ــــــا او تابي   وال تبطي

 

ـــــــــري ـــــــــيكم ام ـــــــــه عل   فان

 

ــــــــ ــــــــريوفض ــــــــوقكم من   له ف
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 فصل يف أهنم ال يصلحون لإلمامة

مل يكونوا معصومني وال افضل من رعيتهم وال اكثر ثوابا عند اهللا وال عاملني باحكام 
وقال اهللا تعالی البراهيم علی نبينا  الرشع وقد اتی منهم ما الزم الكفر بعد النبی

قال ابراهيم مرسورا ومن ذريتی ) ١(اإِينِّ جاِعُلَك لِلنَّاِس إِمام: وآله وعليه السالم
 .قال ال ينال عهدی الظاملني قال ومن الظاملون من ولدی؟ قال من سجد لصنم دونی

َك َلُظْلٌم َعظيم: يدل عليه قوله ْ وهذا ختم من اهللا تعالی واهنم قد ) ٢( إِنَّ الرشِّ
 .اكثر عمرهمعبدواد االوثان 

االصنام وكيف يكون من ابراهيم من عبد ثم قال ابراهيم واجنبنی وبنی ان نعبد 
 .االوثان اربعني سنة 

 .وقد قال من تبعنی فانه منی 
 .انا دعوة ابی ابراهيم وفی اخليرب عن النبی

 .وفی خرب فانتهت الدعوة الّی والی عيلّ 
اطلبوا لی غالما ما يعبد االوثان فاتوه بزيد بن ثابت فجعل اليه كتابة  وقال النبی

مل جيوز كتب آية من عبد صنام فكيف جيوز ان حيكم فی دين اهللا من  یالوحی فالنب
 .ارشک اكثر عمره 

 :احلمريی

                                                        
  .۱۲۴: البقرة)  ١
  .۱۳: لقمان)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٢٩٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــه ــل ب ــف اهللا اخللي ــا وص ــن ذاک م   م

 

ــار ــی االبص ــني عل ــه يب ــه) ١(فل   موقع

 

ـــــه   ملـــــا امل فامـــــا مـــــا ابـــــتاله ب

 

  امامـــــة بعـــــد ان انشـــــاء يرشـــــفه

 

ــی ــدک ف ــا رب عه ــرج ي ــن خ ــال م   فق

 

ـــــ ـــــی موقف ـــــل ينفين ـــــی ه   هذريت

 

ـــا ـــاملني مع ـــال الظ ـــيس ين ـــال ل   فق

 

ــه ــت اخلف ــه لس ــدی في ــدی ووع   عه

 

 
 :الفضل والتفضيل عن العونی

  امل يكـــــــن فـــــــی حالـــــــة نبينـــــــا

 

ـــــــا ـــــــذرا نبي ـــــــم رســـــــوال من   ث

 

ــــــفيا ــــــفوة ص ــــــيال ص ــــــم خل   ث

 

  ثـــــــم امامـــــــا هاديـــــــا مهـــــــديا

 

  كــــــان وعنــــــد ربــــــه مرضــــــيا

 

  وعنــــــدها قــــــال ومــــــن ذريتــــــی

 

ـــــن ينـــــال رمحتـــــی   قـــــال لـــــه ال ل

 

                                                        
  .االنصاف، خ ل)  ١
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  امل مــــــن بريتــــــیوعهــــــدی الظــــــ

 

  ابـــــــت مللكـــــــی ذاک وحـــــــدانيتی

 

  ســــــــبحانه مــــــــا زال وحــــــــدانيا

 

 
 :ابن العودی النيلی

  فواعجبــــا مــــن ايــــن كــــانوا نظــــايره 

 

ـــم ـــيس يفه ـــن ل ـــب كم ـــيهم طي ـــل ف   وه

 

ــــث ان يقــــاس بالســــبع ــــن لي ــــن اي   م

 

ــــرية انجــــم ــــمس املن ــــن الش ــــن م   واي

 

ــــاهلكوا ــــالال ف ــــه ض ــــم في ــــوا رهب   عص

 

ـــاد وجـــرهم ـــل ع ـــن قب ـــت م ـــام هلك   ك

 

ـــی معـــادهم ـــطفی ف ـــذرهم للمص ـــام ع   ف

 

  اذا قـــــال مل مضـــــتم علـــــی وجـــــرتم

 

  ومــــا عــــذرهم ان قــــال  مــــا ذا صــــنعتم

 

ــــتم ــــاذا فعل ــــدی م ــــن بع ــــفوی م   بص

 

  عهــــــدت الــــــيكم بــــــالقبول المــــــره

 

  فلـــــم خنـــــتم فـــــی عهـــــده وغـــــدرتم

 

ـــــذتم كتـــــاب اهللا خلـــــف ظهـــــوركم   نب

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٩٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــــنعتم ــــــا ص ــــــئس م ــــــالفتموه ب   وخ

 

ـــــدائكم ـــــی هل ـــــيكم عرتت ـــــت ف   وخلف

 

ــــم ــــم وقعــــدتم فل ــــی ظلمه ــــتم ف   قم

 

  قلبــــتم هلــــم ظهــــر املحــــن وجـــــرتم

 

  عليــــــه واحســــــانی الــــــيكم كفــــــرتم

 

  ومــــا زلــــتم تطغــــون بالقتــــل فــــيهم

 

ـــــم ـــــی ان بلغـــــتم مـــــنهم مـــــا اردت   ال

 

ــــت ــــروم فالتق ــــن ال ــــانوا م ــــأهنم ك   ك

 

ــــــنهم فظفــــــرتم ــــــلبا م ــــــا ص   رساي

 

  ولكــــن اخــــذتم مــــن بنــــی ثبــــاركم

 

  فحســــبكم ظلــــام علــــی مــــا اجــــرتم

 

 
 :العوين

 لی  الذی يسقی عـلی احلوض فـی غـدع
ـــردان ـــوض ال ي ـــی احل ـــتام ف ـــن قل   وم

 

ـــــان كليـــــة ـــــی مفـــــاتيح اجلن   عل

 

  ومــــن قلــــتام اجلنــــات ال يلجـــــان

 

ــــــه ــــــک يمين ــــــّيل رصاط اهللا مل   ع
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  ومــــن قلــــتام فــــی النــــار ينتكســــان

 

ـــــاص والؤه ـــــوازين القص ـــــی م   عل

 

ــــــان ــــــق يلي ــــــتام للح ــــــن قل   وم

 

  علـــی شـــهيد الـــنفس عنـــد خروجهـــا

 

ـــــون فـــــ   ام ذا منـــــه ينتظـــــرانيك

 

  علــــــی امــــــام املــــــومنني وانــــــام

 

ـــــان ـــــان طاغيت ـــــام جبت ـــــا ك   امام

 

ــــواده ــــت ل ــــق حت ــــی يســــري احل   عل

 

ــــان ــــن ذاک منزوي ــــام ع ــــيخا ك   وش

 

  علـــی لـــه املهـــدی مـــن لكـــام بـــه

 

ــــــنان ــــــراء واحلس ــــــة الزه   وفاطم

 

ـــا ـــان غريه ـــربی تقيس ـــة الك ـــا الي   اي

 

ـــــامن ـــــهور ختتص ـــــاء املش ـــــی نب   اف

 

ــوثقی وح ــروة ال ــی الع ــامهااف ــل اعتص   ب

 

ـــــان ـــــق هترتي ـــــاة احل ـــــک نج   وفل

 

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٩٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 فصل فيام تعلقوا من اآليات فی فضائلهم

ا الَّذيَن يفقال اهللا تعالی  ُقُلوِهبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن ما َتشاَبَه ِمنُْه اْبتِغاَء اْلِفْتنَِة َو اْبتِغاَء   َفَأمَّ
ابُِقوَن : الولني لقولهكّذب من زعم اهنام كانا من املهاجرين ا). ١( َتْأويلِه السَّ

ُلون الن املهاجرين االولني هم الذين هاجروا اهلجرة االولی وهی اهلجرة ) ٢( اْألَوَّ
فی  فی حصاره بمكة حني حارصت قريش بنی هاشم مع النبی الی الرسول 

 .شعب عبداملطلب اربع سنني 
و هاشم فقط واما االنصار واالمة جمتمعة علی اهنام مل يكونا معهم النه كانوا فيهم بن

االولون فهم السبعون الذين جاؤوا الی مكة فبايعوا رسول اهللا فی منزله فی منزل 
 .عبداملطلب ليال فی عقبة وهم العقبيون فی امجاع اهل االثر 

فقد يمكن ان يكون ذلک ) ٣( ٍ َرِيضَ اهللاَُّ َعْنُهْم َو َرُضوا َعنُْه َو َأَعدَّ َهلُمْ : اما قوله
صا وان كان خمرجه خمرج العموم وكذلک نظايره فی الكتاب الن اهللا ال يرضی خصو

 .اال عمن استقام فی طاعته وان اجلنة اعدها ملن يسارع الی مرضاته 
وهذا امجاع نزل فی عام احلديبية حني وقعت ) ٤( َلَقْد َرِيضَ اهللاَُّ َعِن املُْْؤِمنني: قوله 

فی امره فقالوا ال نرضی هبذا  ش فخالفوا النبیوبني قري اهلدنة بني رسول اهللا 
الصلح وال نعطی الدنية فی ديننا ونحن علی احلق وهم علی الباطل فكانوا الفا وسبع 

                                                        
  .۷: آل عمران)  ١
  .۱۰۰: التوبة)  ٢
  .۱۰۰: التوبة)  ٣
  .۱۸: الفتح)  ٤



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٢٩٩ 

مأة رجل فاخذ رسول اهللا عند ذلک بيد علی فجلسا عند الشجرة فاخذ املسلمون 
تبعهم السالح ومحلوا علی قريش محلة رجل واحد ومحلت قريش عليهم فاهنزموا و

عند ذلک ان يلتقی قريشا فريدها فقام علی فی  عليا قريش فامر رسول اهللا
وجه قريش وصاح فيهم فارتدعوا وقالوا ياعلی هل بدا البن عمک فيام اعطانا من 
اهلدنة  قال ال فهل بدا لكم انتم قالوا ال قال فانرصفوا وصار وفدهم الی رسول اهللا 

اصحاب رسول اهللا علی ما كان فيهم من  فكتبوا كتاب الصلح برشوطها وندم
اخلالف علی النبی فاعتذروا اليه فاقبل النبی يوبخهم بذكر املواطن التی هربوا فيها 

 .االن فعودوا الی البيعة فقد نقضتم ما كان لی فی اعناقكمفاظهروا التوبة فقال النبی 
وانا بعد فبايعوه عند ذلک حتت الشجرة وبايعهم بيعة الرضوان فكانت هذه رض

ام ُيبايُِعوَن : سخط من شيئ معلوم قد تقدم منهم يدل عليه قوله إِنَّ الَّذيَن ُيبايُِعوَنَك إِنَّ
بِام عاَهَد َعَلْيُه اهللاََّ   َنْفِسِه َو َمْن َأْوىف  اهللاََّ َيُد اهللاَِّ َفْوَق َأْيدهيِْم َفَمْن َنَكَث َفإِنَّام َينُْكُث َعىل

ان فيهم من ثبت وفيهم من نكث وذلک ان اهللا تعالی لو ) ١(َعظيام َفَسُيْؤتيِه َأْجراً 
علم اهنم ينكثوا مجيعا وال واحد منهم ملا كان قوله فمن نكث فانام ينكث علی نفسه 

 .حكمة  اذا كان ال فائدة فيه واهللا احكم ان يقول قوال ال فائدة فيه
الشجرة خاصة من االول وقد وجدنا النكث فی كثري من الروساء الذين بايعوا حتت 

والثانی وذلک ان فی اخلرب بامجاعهم ان بيعتهم كانت حتت الشجرة علی ان ال يفروا 
وال ينهزموا وان اثبتوا فی احلرب حتی تقتلوا او يغلبوا كام رووا مجيعا عن جابر 

                                                        
  .۱۰: الفتح)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٣٠٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ذلک علی املوت ثم وجدنا هم فی عقب  االنصاری انه قال بايعنا رسول اهللا

 .سنة بالد خيرب القصةقصدوا فی تلک ال
فاهنزم ابوبكر ثم عمر فكان هذا اول النكث منهام من بيعة الرضوان ثم تكامل النكث 
من اكثرهم يوم حنني بعد فتح مكة فاهنزموا كلهم وكانوا يومئذ اثنی عرش الفا فلم 

حتت تالراية واذا كانت بيعتهم حتت الشجرة  يثبت منهم اال ثامنون رجال مع علی
ببيعة الرضوان ان ال يفروا وال ينهزموا ثم فروا واهنزموا فليس قد نكثوا بيعة املسامة 

 .الرضوان
 :العوين

ــــة  ــــوان اال امان ــــة الرض ــــل بيع   وه

 

  فــــاول مــــن قــــد خاهنــــا الســــلفان

 

  ومــا اســتوجب الرضــوان مــن خــان ربــه

 

ــــــدعان ــــــای ختت ــــــام اي ــــــام لك   ف

 

ــاء ــيكان فــی الرخ ــئس الرفيقــان الرش   وب

 

ــــوال  ــــاعة االه ــــی س ــــانوف   ينهزم

 

 
َجَرةِ : قوله َت الشَّ واهنام كانا منهم ) ١(َلَقْد َرِيضَ اهللاَُّ َعِن املُْْؤِمنَني إِْذ ُيبايُِعوَنَك َحتْ

ُقُلوِهبِْم َفَأْنَزَل   َفَعلَِم ما يفووقوع الرضا ملن اختص باالوصاف التی فيها قوله 
ْم َفْتحًا َقريبا كينََة َعَلْيِهْم َو َأثاَهبُ وال خالف بني اهل النقل ان الفتح كان بعد بيعة  السَّ

                                                        
  .۱۸: الفتح)  ١
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بعث االول ثم الثانی فرجع كل واحد  الرضوان بال فصل هو فتح خيرب وان النبی 
منهام منهزما فغضب النبی وقال العطني الراية غدا رجل حيبه اهللا ورسوله وحيب اهللا 

 . ورسوله كرار غري فرار وكان الفتح علی يدی علی
 .اآليةفخرجا عن حكم 

اِحلاِت َلَيْسَتْخلَِفنَُّهْم ِيف اْألَْرِض َكَام : قوله ذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َو َعِمُلوا الصَّ َوَعَد اهللاَُّ الَّ
نَنَّ َهلُْم دينَُهُم الَِّذي اْرَتىض ذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َو َلُيَمكِّ َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد   اْسَتْخَلَف الَّ َهلُْم َو َلُيَبدِّ

ُكوَن يب  ِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَننيَخْوفِ  َشْيئًا َو َمْن َكَفَر َبْعَد ذلَِك َفُأولِئَك ُهُم   ال ُيْرشِ
سامهم اهللا تعالی خالئف وصارت الفتوح علی ايدهيم واجلواب ان ) ١( اْلفاِسُقون

االية مرشوطة بااليامن والكالم فيه ثم االستخالف ههنا ليس االمامة بل املعنی 
فی اثر من مضی من القرون وجعلهم عوضا منهم وخلفا يدل علی قوله وهو بقائهم 

الذی جعلكم خاليف فی االرض قوله عسی ربكم ان هيلک عدوكم ويستخلفكم ثم 
حني اعلی اهللا كلمته  ان هذا االستخالف والتمكني فی الذين كانا فی ايام النبی
والغلبة علی البلدان الن  واظهر دعوته واكمل دينه وليس كل التمكني كثرة الفتوح

ذلک يوجب ان دين اهللا مل يتمكن الی اليوم لعلمنا ببقاء مما كل الكفر فاذا اسلم ان 
وقال علامء اهل البيت انام  املراد به االمامة فقال ابن عباس وجماهد هم امة حممد

 .النه ما كان ذلک الی ايامنا ذلک عند قيام املهدی 

                                                        
  .۵۵: النور)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٣٠٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
وهو غري ) ١(َبْأٍس َشديد  َقْوٍم ُأويل  فَني ِمَن اْألَْعراِب َسُتْدَعْوَن إِىلُقْل لِْلُمَخلَّ  : قوله

لقوله فاستاذنوک فقل لن خيرجوا معی ابدا  وقد دعی الی القتال بعد النبی  النبي 
 انام اراد الرسول ناقل  ليدعوكم فيام بعد  الی قتال قوم اولی باس شديد وقد

وغريها وهذا غلط منهم غزوات موته وخيرب وتبوک بعد ذلک الی  دعاهم النبی
 .فی التاريخ 

 .وهلذا قال الضحاک هم ثقيف وقال ابن جبري هم هوازن وقال قتادة هوازن وثقيف
 .ولنا ايضا ان نقول هو  املعنی امرياملومنني فی قتال اخلوارج 

َبُعوُه يفَلَقْد تاَب اهللاَُّ َعَىل النَّبِيِّ َو املُْهاِجريَن َو اْألَ : قوله ذيَن اتَّ ساَعِة   ْنصاِر الَّ
ةِ  الظاهر فيقضی العموم واهنم تابوا فتاب اهللا عليهم وال بد ان يكون ) ٢(اْلُعْرسَ

توبتهم مرشوطة وان اهللا ال يقبل توبة من نكث فيجب ان يدلوا علی وقوع التوبة من 
 .اجلامعة حتی يدخلوا حتت الظاهر

ذيَن َتَولَّ  : قوله الظاهر العموم واذاسلمنا ) ٣(ْوا ِمنُْكْم َيْوَم اْلَتَقى اْجلَْمعانِ إِنَّ الَّ
 .ذلک جايز ان حيمل العفو علی العقاب للعمل فی الدنيا دون املستحق فی االخرة

ذيَن َسَبُقونا : قوله ْخوانِنَا الَّ نَا اْغِفْر َلنا َو ِإلِ َو الَّذيَن جاُؤ ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربَّ
فهذا رشط حيتاج الی دليل فی اثباته للجامعة ومع هذا فهو سؤال وليس ) ٤( يامنبِاْإل 
 .سؤال يقتضی االجابةكل 

                                                        
  .۱۶: الفتح)  ١
  . ۱۱۷: التوبة)  ٢
  .۱۵۵: آل عمران)  ٣
  .۱۰ :الحشر)  ٤
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ار: قوله اُء َعَىل اْلُكفَّ ذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد َرُسوُل اهللاَِّ َو الَّ لنا فيها املنازعة فی ) ١(ُحمَمَّ
ين معه اما من كان فی العموم ولو سلم العموم مل يسلم ما قصدوه الن قوله والذ

زمانه وصحبته او من كان علی دينه وملته واالول يقتضی عموم اوصاف اآلية جلميع 
من عارصه وصحبه ومعلوم ان كثريا من هؤالء كانوا منافقني فثبت ان املراد بالذين 
معه من كان علی دينه ومتمسكا بملته وهذا اخلروج الظاهر من يد املخالف وينقض 

تياج به النا ال نسلم له ان من كان هبذه الصفة فهو ممدوح مستحق غرضه فی االح
 .جلميع صفات اآلية 

اشداء علی الكفار الشدة علی الكفار انام يكون ببذل النفس فی جهادهم : قوله
والصرب علی قتاهلم وان الحظ ملن يعنون فی ذلک قوله الصابرين والصادقني 

ملومنني الن الصابرين فرسه اهللا فی قوله والقانتني مقتضاها العموم ويليق بامريا
والصابرين فی الباساء والرضاء وحني الياس والصادقني فی قوله رجال صدقوا ما 

ني فی قوله عاهدوا اهللا عليه من القتال وغريه والقانتني فی قوله أمن هو قانت واملنفق
 .الذين ينفقون امواهلم

 :سالمة احلنينی
ــــا ــــذا جزع ــــل ه ــــن ك ــــدوا ع   قع

 

ــــ ــــم ق ــــب ث ــــا الرت ــــن ارباب   الوا نح

 

  نحـــــن اولـــــی بـــــالنبی املصـــــطفی

 

ــــب ــــی النس ــــه ف ــــه واخي ــــن بني   م

 

                                                        
  .۲۹: الفتح)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٣٠٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــة ـــــا فاطم ـــــادی الرض ـــــة اهل   وابن

 

  حقهــــــا بعــــــد ابيــــــه يغتصــــــب

 

ــــــم ــــــر اهللا هل ــــــم ال غف ــــــا هل   م

 

ـــبب ـــدنيا س ـــی ال ـــديتن ال ـــوا ال   جعل

 

 
 :الكميت

  فتلک والة السـوء قـد طـال ملكهـم

 

ـــول  ـــاء املط ـــام العش ـــام حت   فحت

 

  ل السوء فـی اهـل ديـنهمرضوا بفعا

 

  فقد ابتمـوا طـوری عنـايی واثكلـوا 

 

ــا بــالعمی هــوة الــردی   مهــوا حرفون

 

  كـــام شـــب نـــار احلـــالفني مهـــول 

 

ـــم  ـــم حلمه ـــور واحل ـــدهلم ج   فع

 

ـــلل  ـــالل مض ـــوهيم ظ ـــفاه وتق   س

 

 
 :حممد بن حبيب الضبی

ــــــم ــــــن هاش ــــــر اب ــــــرام االطه   ان الك

 

ــــــــام ــــــــون لب ــــــــة ارحب ــــــــو امي   وبن

 

ــــــــيم قــــــــبله   ملغــــــــا والغنــــــــا ت

 

ــــــــــام ــــــــــابعون طغ ــــــــــدنا والت   وع

 

ـــــذين تقـــــدما ـــــع الـــــی مثـــــل ال   ارج

 

  وكالمهــــــا يــــــوم الــــــوعی فحجــــــام

 

ـــــــــيكم ـــــــــرايكم الب ـــــــــبني ب   الغاص



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣٠٥ 

 

  ولغـــــــــاطكم وكالمهـــــــــا رشـــــــــام

 

ـــــی ـــــم وف ـــــني حجـــــاج امك ـــــنام جع   دي

 

  ســـــــمعهام عـــــــن قوهلـــــــا استصـــــــامم

 

  فــــديان  فــــی الــــدنيا كهــــا الفلــــح الــــذی

 

  ســـــــميته عنـــــــد االلـــــــه خصـــــــام

 

  هوكالمهــــــــــا بمحمــــــــــد لوصــــــــــي

 

ــــــام ــــــه هص ــــــن حق ــــــه ع ــــــی دفع   ف

 

ـــــيكم ـــــة ف ـــــی امي ـــــيوف بن ـــــطا س   بس

 

  فيهـــــا بنــــــو العبــــــاس لــــــيس تــــــالم

 

ــــــائكم ــــــان دم ــــــری الزم ــــــال اح   وحتم

 

  ولتلـــــــک اعبـــــــاء جتـــــــل عظـــــــام

 

ــــــاعفا ــــــه مض ــــــن االل ــــــيهامد اللع   فعل

 

ـــــــالم ـــــــن ظ ـــــــح واج ـــــــا الح ص   م

 

  فلعابـــــــد االصـــــــنام اعـــــــذر مـــــــنهام

 

  ومهـــــا الكثـــــر مـــــن تـــــری اصـــــنام

 

  دا فــــــامواجلبــــــت والطــــــاغوت ان عــــــ

 

ــــــتعجام ــــــب وال اس ــــــم ري ــــــا لك   فيه

 

 



  
  
  
  
  
  

  ٣٠٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 فصل يف ذكر أألخبار الكاذبة فيهم

رويتم اهنام سيدا كهول اهل اجلنة وهذا من وضع بنی امية بازاء قوله احلسن واحلسني 
تدخلون اجلنة جردا مردا مكحلني فی  سيدا شباب اهل اجلنة وامجاعهم ان النبی

 .حسن يوسف وطول آدم وسن عيسی وخلق حممد
فان زعمتم اهنام يشبان شبابا فقد رويتم ان احلسن واحلسني ومنه حديث االشجعية 

سيدا شباب اهل اجلنة من ابالولني واالخرين وابومها خري منهام وما علمنا جنة فيها 
كهول اال جنة الكفار التی هی الدنسيتا فهام سيدا الكفار لقوله الدنيا سجن املومن 

 . وجنة الكافر
اهللا بن عمر ومن حاله فی بغض اهل البيت معروفة وهو ايضا كاجلار الی وراويه عبد

 .نفسه 
ورويتم مثل االول والثانی مثل جربئيل وميكائيل فی السامء وان جربئيل وميكائيل 
ملكتان هللا مل يعصيا اهللا قط ومل يفارقا طاعته ومها قد ارشكا باهللا وان اسلام بعد الرشک 

 .باهللا فمحال ان يشبها هبام وكان اكثر ايامهام الرشک 
وقولكم اهنام كانا وزيری رسول اهللا فالوزارة فی اللغة معونة ومعونة النبی انام تكون 

َو َلَقْد  من عنده لقوله من جهتني للتادية واالبالغ الی الناس دين اهللا الذی جاء به 
وكان هارون مبلغا مع  )١(اآَتْينا ُموَسى اْلكِتاَب َو َجَعْلنا َمَعُه َأخاُه هاُروَن َوزير

                                                        
  .۳۵:الفرقان)  ١
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والثانی جماهدة الكفار ) ١( فِْرَعْون  اْذَهبا إِىل : موسی رساالت اهللا تعالی لقوله
دوهنام وال جيوز وزارته فی املشورة النه مويد بالوحی  وكالمها وجدا فی عيلّ 

 .واعلم الناس وال فی الدنيا النه زهد عنها 
بكر وعمر فلو كانت الرواية صحيحة لكان معنی ورويتم اقتدوا بالذين من بعدی ابو

قوله بالرفع اقتدوا هبا الناس فابوبكر وعمر باللذين من بعدی كتاب اهللا والعرتة 
ومعنی قوله بالنصب اقتدوا باللذين من بعدی كتاب اهللا والعرتة ابابكر وعمر ثم اهنم 

نا خمتلفني فكيف ان يكونا متفقني من كل جهة كانا واحدا فی العدد والصورة او كا
 .جيوزاالقتداء هبام 

وهذا تكليف ما ال يطاق النک اذا قتلت بواحد خالفت اآلخر والدليل علی 
اختالفهام انه استخلف ابوبكر ومل يفعل ذلک عمر وسمی ابوكرب اهل الردة وردهم 
عمر احرارا ولو صح هذا اخلرب الحتجا به وقت البيعة علی سعد بن عبادة ومل يكونا 

 .ان الی االحتياج عليهم بعشرية رسول اهللا وقومهحيتاج
 ومن قوهلم االئمة من قريش ولكانا يقوالن يا معرش االنصار قد امركم النبی

احتجا به فلم يذكر ادل علی اخلرض وال يوجب ايضا باالقتداء هبا فليس لكم خمالفته 
جيوز ان يقول امامة الكل بام رويتم اصحابی كالنجوم باهيم اقتديتم اهتديتم وال 

ذبلک لغري معصوم اال تری ان اهللا تعالی ملا امر نبيه باالقتدائ بمن تقدم من  النبی
ذيَن َهَدى اهللاَُّ َفبُِهداُهُم اْقَتِدهْ  االنبياء امنه من غلطهم اوال فقال  ) ٢(ُأولئَِك الَّ

                                                        
  .۴۳: طه)  ١
  .۹۰: االنعام)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٣٠٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
عن غريهم  فباالمجاع اهنام مل يكونا معصومني وكفی بذلک خزيا انه مل ينقل هذا اخلرب

 .او شهادة الرجل لنفسه ال تقبل
ثم انه لو اراد االمامة بعده لكانا امامني فی عرص واحد معا وذلک ال جيوز وان كان 
احدمها كان اماما فيكون اخلرب غري مستقيم النه ما قدم احدمها عهلی اآلخر والنبی 

انس وابسی افصح العرب وان اراد ما يرويانه بعد بعد الرسول فقد روت عايشة و
وقال كل حمدث بدعة وكل  هريرة اكثر منهام وان اراد ما حتدثانه فقد امجعوا له

 .ضالل بدعة ضاللة ومل يقل اال حمدثة فالن وفالن وكل حمدث بعد النبی
ع   ثم امر ابابكر ان يضملا بنی املسجد مسجد قبا فنصب قبلته  ورويتم ان النبی

امر لعثامن ثم قال هؤالء ائمة من بعدی فلو  حجرا الی جنب حجره ثم امر لعمر ثم
 .كان هذا كام تزعمون لكانوا اعلموا هبذا يوم السقيفة 

وبلام قال ابوبكر قد اخربت احد هذين الرجلني وال اكتفی هبذا حجة وكان عمر ال 
 .حيتاج الی الشوری 

 .والعجب انوه امر لعلی بوضع احلجر ان كان هو من اخللفائ فبخس حقه 
 م اصحابی كالنجوم باهيم اقتديتم اهتديتم هذا القول ال خيلوا ما قال الصحابهورويت

وغريهم او الصحابه دون غريهم وال يصح ان يقول الصحابه الن ذلک ال يستقيم 
فی الكالم الفصيح وان قال لغري اصحابه هم الذين رواه فلو كان قال لغريهم لكان 

قال من اسلم من غري اصحابه  لنبیقد ذكر ذلک فی اخلرب وكانوا يقولون ان ا
اصحابی كالنجوم قلام مل يكن فيه ختصيص ظهر بطالنه ولو سلمنا انه اراد هبذا غري 
الصحابة فالصحابة تنازعوا بينهم حتی قتل بعضهم بعضا كمحارصة عثامن وما كانت 

م الصحابة اال حمارص او قاتال او خاذال فكان هؤالء املهتدين وكذلک يوم اجلمل ويو
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صفني فكيف االهتداء باالقتداء هبم فان روی خري اصحابی كالنجوم فاالجتامع منهم 
ان سعد بن عبادة كتان سيد االنصار وهو من وجوه الصحابة مل يبايع هلام بل خالفهمتا 

 .وساير بنی هاشم  وكذلک حالی علی
ا عمر جتدوه ورويتم ان تولوا االول جتدوه قويا فی دين اهللا ضعيفا فی نفسه وان تولو

قويا فی دين اهللا قويا فی نفسه  وان تولوا عليا جتدوه هاديا مهديا يسلک هبم الطريق 
ولن تفعلوا ثم زعمتم امن عمر شک فيمن قال انه هادی مهدی ثم زعمتم انه قال فی 

واذا دعابة فمن اقام الناس علی املحجة والكتاب والسنة ينيب الی اللعب والبطالة 
فی الدين والنفس وشهد الخر بقوة فی الدين وضعف النفس شهد لرجل بقوة 

فيكون عمر افضل من االول النه قوی فی احلالني معا وكيف تتقدم االضعف علی 
 .االقوی 

بشيئ من افعال الرب الی ذلک  ثم رويتم ان عمر الی كنت اباذر اذا امر رسول اهللا 
ان كان هذا اخلرب صحيحا طمعا ان اسبق ابابكر اليه فاجده قد سبقنی الی ذلک ف

 .فاالول باطل 
وذكر احلاكم ان البيع فی معرفة اصول احلديث ان هذا احلديث منقطع الن عبد 

 .الرزاق مل يسمع من الثوری والثوری مل يسمع عن ابی اسحاق 
قال انی رايت مكتوب علی ساق العرش مكتوبا ال اله اال اهللا  ورويتم ان النبی

 .ر الصديق عمر الفاروق عثامن ذی النورينحممد رسول اهللا ابوبك
أجيوز ان يكنب اهللا اسم رسوله الطاهر املطهر سيد البرش علی عرشه ويكتب اسامء من 
كانوا فی عبادة االوثان والكفر بالرمحن اكثر اعامرهم ومل يكن لرب الظاملني من 

 .االنبياء واملرسلني من يقارن بسيد اخللق 



  
  
  
  
  
  

  ٣١٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
اون فی عليني كام ترتابا الكواكب الدراری الهل االرض ورويتم ان اهل اجلنة ليرت

وان ابابكر وعمر ملنهم وال شک ان اهل اجلنة يرتاون لكن هذه العالوة زيادة وكيف 
مجاعة من اهل اجلنة من بينهم اثنني فاذا رسول اهللا يكونئ  جيوز ان يذكر النبی

 .ظاملا
ا وجدنا تنقص شهور من ثالثني ان اخلالفة بعدی ثالثني سنة وذلک باطل النورويتم 

سنة الن النبی قبض فی سنة احد عرشة فيكون سورعرشون سنة وستة اشهر وقبض 
 .امرياملومنني فی سنة اربعني

وادعيتم ان عليا قال علی املنرب ولقد استنفر اال ان خري هذه االمة بعد نبيها االول 
ضل ما ولی عليهام مرة لو علم اهنام اف والثانی وهذا مستحيل من قبل ان النبی

عمروبن العاص ومرة اسامة بن زيد وغريمها وال جيوز ان يقال خري هذه االمة فالن 
وارا دان يرضيهم بكالم وفالن ولو صح انام اشار الی مجاعة حتت منربه وهو دوهنام 

المضی له حتی يبايعوه واحلرب خدعة هذا لقوله ما اضلت اخلرضائ اخلري وهو من 
لو قدمتم من قدم  المة املتحرية كام قال ابوذر وسلامن ايتها االمة املتحريةاملجاز وعن ا

 .اهللا واخرتم من اخر اهللا ما عال ولی اهللا وال طاس هبم عن فرايض اهللا
ومن تقدم منهم افضل ممن ورويتم خري امتی القرن الذی فی عرصی ثم الذين يلوهنم 

ی دينه وشغل نفسه بمعرفته تاخر منهم وقد علام من استبرص فی هذا العرص ف
وبصريته حتی عرف من ذلک ما فيه نجاته بتوفيق اهللا افضل من غري مستبرصة كانوا 
فی ذلک العرص الهنم كانوا فی ارتفاع الشبهات ويرون املعجزات فكان الربهان قد 
قطع عذرهم والبيان قد ازاح عللهم فشتان بينهم وبني من يستبرص فی دينه باخبار 

قاويل خمتلفة حتی ينظر ويعترب بسهر ليله وظامء هناره ليصل الی احلق به متضادة وا
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الف  وقتل اوالده وسّب عيلّ  اولئک بارزوا اهللا فی كتابه وتغيري سنن النبی 
 .شهر

ورويتم ان اهللا تعالی اطلع علی اهل بدر فقال اعلموا ما شئتم فقد غفرت لكم فمراد 
او عنا الرش فان عنی اخلري فهم مغفورون فلم يستانفون النبی ال خيلوا اما انه عنا اخلري 

ثم ال يتصور ذلک فی اخلري اصال وان اراد الرش فهو بموجب اباحة املحارم هلم وقوله 
اعلموا ما شئتم دليل علی انه جعل االختيار اليهم ان شاؤوا اكثروا منه وان شاؤوا 

 .اقلوا وذلک فضيحة 
منهم من كراهية اجلهاد فی هذا املوطن كام اخرب عنهم  قد عقروالوجه فيه ان اهللا تعالی 

 . فی قوله كام اخرجک ربک القصة
بالطاعة وحسن التسليم وهذا خيص بمن استانفوا اعامل اخلري  ثم قال النبی

 .استانف منهم اعامل اخلري ومن قرص عن ذلک فخارج عن حكمه
نة الهل طاعته وهم الطايعون وشهدوا للعرشة باجلنة وان اهللا تعالی قد اخربنا ان اجل

لرسول اهللا العاملون بامره املتبعون لسنته بقوله من يطع الرسول فقد اطاع اهللا وقوله 
ما اتاكم الرسول فخذوه واذا ثبت ذلک ثم وجدنا تسعة من هؤالء قد خالفوا سنته 
وابدعوا فی دينه وانكروا احلق وقاتل بعضهم بعضا كقتل عثامن وطلحة والزبري 

ان يقول مثل هذا فی قوم غري  ز من النبی.ث اجلمل وصفني وال جيووحدي
 .معصومني الن القطع ملن ليس بمعصوم اغراء بالذنوب 

ثم ان الذی رواه واحد من العرشة وهو سعيد بن زيد بن نفيل وهو منزل لنفسه مع 
لرد تزكيته لغريه وذلک طريق الی التهمة وقد ذكر ابوحييی اجلرجانی امثلة ذلک فی ا

 .علی االخبار الكاذبة 



  
  
  
  
  
  

  ٣١٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :ابومتام الطائی

ـــی ـــاس او فت ـــه الن ـــی مل يقبل ـــی فت   ارين

 

  يصـــح لــــه عـــزم ولــــيس لـــه وفــــر

 

  طغـــی مـــن عليهــــا واســـتبد بــــراهيم

 

ــــــــر ــــــــم الكف ــــــــوهلم اال اقله   وق

 

ــــا ــــرهتم وكالمه ــــی ام ــــوا وح   وقاس

 

ــدر ــمس والب ــه الش ــوی ب ــی التق ــل اول   دلي

 

  ســتجدونكم اســتبقاوكم حلــب الــردی

 

ـــوة ـــی ه ـــرية ال ـــا وال البح ـــاء فيه   ال امل

 

  ســـميتم عبـــور الضـــحک خوضـــا فانـــه

 

ـــر ـــم البح ـــی بك ـــد طغ ـــو ق ـــدوهنا ل   يع

 

  وكنــــتم حصــــی مــــن حتــــت قــــدرهتا

 

ــدر ــه الق ــيت بقدرت ــا امس ــل م ــی جه   عل

 

ـــل ان ـــل قب ـــاير اجله ـــرتم ط ـــال زج   فه

 

ــــر ــــه الزج ــــون ب ــــام ال ينس ــــی ب   جت

 

ــــزون عوارهــــا ــــويتم شــــباب جيي   ط

 

ـــا ا ـــوا وقـــد حرص ـــانی هلـــا جن ـــف   لنرش

 

  فعلـــــتم بابنـــــاء النبـــــی ورهطـــــه
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  افاعيـــــل ادناهـــــا اخليانـــــة والغـــــدر

 

  ومــــــنم قبلــــــه احلبــــــتم لوصــــــيه

 

  بالهيــــة دهيــــاء لــــيس هلــــا قــــدر

 

  فجئــــتم هبــــا بكــــر اعوانــــا ومل يكــــن

 

ــــر ــــا وال بك ــــثال عوان ــــا م ــــا قبله   هل

 

 
 :ابن ّمحاد

ـــــا  ـــــدا وعلي ـــــينا حمم ـــــد رض   ق

 

ــــــاب ــــــد دون االحب ــــــی امح   وبن

 

ـــن ـــزهبم ولس ـــی ح ـــن ف ـــالینح   ا بن

 

ــــزاب ــــاير االح ــــن س ــــواهم م   بس

 

  مــــــن علــــــی امامــــــه فكفــــــی

 

  شــــغال بــــه عــــن ائمــــة النصــــاب

 

 
 :مهيار

ــــک عهــــدها   مــــا لقــــريش ومــــا وقت

 

ـــــل ـــــی وح ـــــا عل ـــــک وده   وداحمت

 

  وطلبتــــــک عــــــن قــــــديم غلهــــــا 

 

  بعـــــد اخيـــــک بـــــالرتاب والرحـــــل



  
  
  
  
  
  

  ٣١٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

ــــوا ــــرهم واجتمع ــــموا ام ــــف ض   وكي

 

  فاشـــــرتوا الـــــرای وانـــــت منغـــــول

 

ــــــادح ب ــــــيهم ق ــــــيس ف ــــــهول   ريت

 

  فيـــــک وال فـــــاض عليـــــک بوهـــــل

 

ـــــــــة ـــــــــنهم منقب ـــــــــد بي   وال تع

 

ــــل ــــا واجلم ــــک التفضــــيل فيه   اال ل

 

  مـــــــا لقـــــــوم نـــــــافقوا حممـــــــدا

 

ــــل ــــه الغي ــــل من ــــاة ونع ــــر احلي   عم

 

ـــــــــزل ـــــــــوب ن ـــــــــايعوه بقل   وب

 

  القـــــرآن فيهـــــا ناطقـــــا بـــــام نـــــزل

 

ــــتهم ــــد ولي ــــادوا وق ــــم ع ــــا هل   وم

 

  فــــــذكروا تلــــــک اخلــــــزازات االدل

 

ـــــ ـــــداع كله ـــــی خ ـــــايعوک عل   موب

 

ــــل ــــب تع ــــا قل ــــف حتته ــــط ك   باس

 

ــــــــــــددا ــــــــــــام ه   رضورة ذاک ك

 

ـــل ـــم نك ـــد ث ـــنهم امح ـــد م ـــن عاه   م

 

 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣١٥ 

 ):١(للبعدی
ـــــوالئ ـــــق ال ـــــوالی ح ـــــک م   ولي

 

ـــــــــــانيک اال وال ـــــــــــت ش   وعادي

 

ـــــــــــوال ـــــــــــاحبه االدمل االح   وص

 

  وعاديـــــــــت مـــــــــن نعـــــــــثال

 

ـــــدوال ـــــن ذا وذاک الع ـــــت م   وخالف

 

ــــــــربهيام ــــــــبش ق ــــــــا رای ن   اذا م

 

ــــــــوق خــــــــدعيهام ــــــــلبهام ف   وص

 

ــــــــاين ــــــــيهام وع ــــــــق جبه   حتري

 

ــــــــميهام ــــــــاک باس ــــــــودی هن   ون

 

ـــــــول ـــــــا الرس ـــــــذين جان   اال ان ه

 

 

 فصل يف اللطائف والنكت

اِحلات : فی قوله تعالی  الباقر  ذيَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ  .)٢( َأْم َنْجَعُل الَّ

                                                        
  .کذا)  ١
 .۲۸: ص)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٣١٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
والثالث واتباعهم من فی االرض االول والثانی  كاملفسدين ؛عليا واالئمة من ولده

 .ام نجعل املتقني كالفجار  الظلمة
ْحساِن َو إيتاِء ِذي اْلُقْربى وروی فی قوله تعالی  يعنی ) ١( إِنَّ اهللاََّ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َو اْإلِ
 .وينهی عن الفحشاء واملنكر والبغی يعنی ثالثة عليا واحلسن واحلسني

نحن اول االمة انه قال نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة و استفاض عن النبی
 .حماسبون

انا اول من حياسب فی الدماء فاذا كانت هذه االمة حياسب واّول وقعة  وقال 
كانت بني املوحدين واملرشكني يوم بدر واول دم اهرق فيه دم الوليد بن عتبة وهو اول 

فرضبه علی قرنه رضبةبدرت منها عيناه فاول جاث للخصومة  من بارز عليا
نبيون واملالئكة واحلجق والعدل من جهة وابليس وجنوده من والوالوليد  علی 

باجلنة وخلصمه بالنار وهو اول من يرد اجلنة  جهة فيحكم اهللا عزوجل لعيلّ 
 .ويورد خصمه النار عند احلق مقدما فی اآلخرة ايكون عن غريه موخرا فی الدنيا

 
 : بيت

ــل مــارق ــی ك ــيف ف ــتعملن الس   الس

 

ـــــو اول ـــــّيل اخـــــر وه ـــــول ع   يق

 

                                                        
 .۹۰: النحل)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣١٧ 

علی الشمس ونور  وقاللی عن اخلرب اصحابی كالنجوم فقال سئل عن الصند
قال سلونی قبل ان  الكواكب منها االول قال اقيلونی والثانی قال ابلونی وعلی

 .تفقدونی
ــــد ــــدی ق ــــل فق ــــلونی قب ــــال س   ق

 

ــــــاهر ــــــه الب ــــــن علم ــــــه ع   ابان

 

ـــی ـــد مض ـــام ق ـــربت ب ـــئت اخ ـــو ش   ل

 

ــــب ــــن الغاي ــــی زم ــــی ف ــــا بق   وم

 

 
 .نبی سئل من موم القوم اذا اجتمعوا فقال اقرءهم لكتاب اهللا اخلربيروون ان ال

وقد اقررتم ان االول مل يقراء القرآن ومل يعلم ما فيه ومن مل يعلمه كيف يكون فقيها 
 .ويعرف احكامه 

 :روی ابووابل كانت عايشة وقت نزع االول باكية فتمثلت بقول حاتم
  لعمرک ما نعنی الرسا عن الفتی

 

  جــت يومـــا وضـــاقت هبـــا الصـــدراذا خر

 

 
 .فقال يا بنية ال تقولی كذا ولكن قولی وجائت سكرة احلق باملوت، فغري الكتاب

وجهله فی قوله وفاكهة وابا او من يقول اشهد باهللا لقد ذاق حممد املوت ومل زفر مجع 
وافحم عن الذاريات والنازعات او من حرف القران وحرفه علی فتی حيكم القران 

 .تورات والزبور واالنجيل والقران بني ال



  
  
  
  
  
  

  ٣١٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
وفی تاريخ االرشاف عن البالذری انه كان عمر وعثامن يرسالن الی عايشة فيساالهنا 
عن املشئ واختار النبی للتامري علی رسية فجعل كل احد يعلم من القران فيقولون 

يف كذا سورة البقرة فياعجبا النبی ال جيوز ان يقدم علی رسية اال من كان اعلم فك
 .يقدم مجاعة نحو هذا شاهنم

 :الناشی
ـــــــربة ـــــــذا خ ـــــــد مل يكن   ان املقل

 

  بعشـــري عــــرش عشــــري مـــا قلــــدا

 

ــب ــم جي ــري فل ــن اليس ــائلوه ع ــد س   ق

 

  فيـــه جوابـــا يســـتجاد وال اهتــــدی

 

 
ثم استقال فعنقوه فنصها فی غريه بعد املامت واكدا ان االمامة ال يتم ملعرش تركوا 

ند املوت فقال ليتنی تبنة فی لبنة وليتنی مل اک شيئا نبيهم باحد مفردا وجزع االول ع
والثانی كان ياتی حذيفة اليامن ويساله عن نفسه أمن املنافقون وتارة الی ابن عوف 

 .وشک الشعبی فيه فقال ان الثانی كان يبكی من خطيئته 
ل وقد رويتم ان النبی برشمها باجلنة فيكون هذا القول ممن برشه الصادق عن ربه اجللي

 .اال ان يكون هذا املنار عنده كذابا ال يركن الی قوله 
 .وقد قال امرياملومنني عّيل علی منرب الكوفة ما ينتظر اشقيها ان خيضب هذه من هذه
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣١٩ 

  .وقوله البن عباس وقد ساله عن امتناعه من الطعام احب ان القی ربی قميضا
ک سواء بعد هذا اليوم وقوله وقد رضبه ابن ملجم لعنه اهللا فزت واهللا ما يری ابو

 .واشباه ذلک 
 :كشواذ بن امالس

ــــــوبی لقــــــوم يعبــــــدون البــــــاری    ط

 

  ويــــــل ملــــــن اطــــــاع شــــــيخ الغــــــار

 

ــــــــار ــــــــی الن ــــــــة ف ــــــــمة كاذب   قس

 

  وجـــــــــوههم مســـــــــودة كالقـــــــــار

 

ـــــعري ـــــی الس ـــــبح ف ـــــذی يص ـــــن ال   م

 

ـــــــاحلمري ـــــــعري ك ـــــــی الس ـــــــق ف   ينه

 

ــــــــا ــــــــذ فالن ــــــــی مل اخت ــــــــا ليتن   ي

 

ـــــــيطانا ـــــــاردا ش ـــــــل م ـــــــان خلي   ك

 

  ادتی افضــــــاهلمقــــــد كرهــــــوا لســــــ

 

ــــــــــم ــــــــــم اعامهل ــــــــــاحبط اهللا هل   ف

 

فلام توفی النبی كانت ورثته فاطمة وعلی والعباس وكان اسامة والء فلم تكن الوالء 
لفاطمة باالمجاع وال للعباس لقوله الذين آمنوا ومل هياجروا ما لكم من واليتهم من 

 .مولی علی  شيئ فلم يبق اال علی فالنبی اذا كان امر اسامة عليهم كانوا مولی
 :احلمريی

ـــــه ـــــوی فتبعت ـــــک اهل ـــــاتيم تيم   ي

 



  
  
  
  
  
  

  ٣٢٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــدی عـــداک ـــرية يـــا ع ـــن البص   وع

 

ــــــه ــــــطفی ولوئ   ومجعــــــت آل املص

 

ـــــــن واالک ـــــــام فم ـــــــه ظل   ووليت

 

  وبســـــطت ايـــــدی عبـــــد شـــــمس

 

ــاک ــة مغن ــی جاري ــالظلم عل ــدت ب   فاعت

 

  ال حتســــبن لــــک توبــــة ممــــا جــــری

 

  واهللا مـــــا قتـــــل احلســـــني ســـــواک

 

 
 .املال يصل الی البعدائ وال يصل الی االقربائ  رجل مات وترک اقربائ وبعداء

رجل مات وترک ولدا وغالما وتركته شجرة فكيف املرياث الولد الفاطمة والغالم 
 .ابوبكر والشجرة املنرب

 :البشنوي
  ومـــــــا شـــــــقيت بناقتهـــــــا ثمـــــــود 

 

ـــــقاها ـــــی ش ـــــريش ف ـــــت ق ـــــام تاه   ك

 

ــــاوی ــــی املج ــــوص عل ــــفت القل   وال ص

 

  بـــــاكثر مـــــن بـــــني الزهـــــرائ جاهـــــا

 

ــــمس ــــد ش ــــذلک عب ــــردت ب ــــا انف   وم

 

ـــــــاها ـــــــدی استس ـــــــع ع ـــــــيم م   فت

 

ـــــدوح خـــــم   مهـــــا حجـــــدا الـــــوالء ب
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣٢١ 

ـــــرب حيـــــرم مـــــن جناهـــــا   وورز احل

 

  وحــــــازا حــــــق ذی القربــــــی عنــــــادا

 

ـــــــفاها ـــــــه س ـــــــرمحن اوحي ـــــــا ال   مل

 

ـــــــــــــبا وردا... و ـــــــــــــة غص   فاطم

 

  شـــــــــهادة ام ايمـــــــــن غاصـــــــــباها

 

 
املِني: قوله تعالی ن ارشک باهللا وذبح لالصنام وقريش فالظامل م  ال َيناُل َعْهِدي الظَّ

والعرب قدارشكوا وذبحوا ما خال عليا فانه نشاء فی حجر النبی فال جيوز امامة من 
 ارشک باهللا فكيف حال من ذهب اكثر عمره فيهو

 :القرآنية
ــتام ــی احتجج ــالما عل ــبق اس ــا لس   اب

 

ــــاوان ــــه ب   نعــــم بعــــد كفــــر قبل

 

  تقضــی بــه عمــرا مهــا ثــم اســـلام

 

  ر مكــــتمالنلــــه ومهــــا للكفــــ

 

  ومــن قيــل العربــی والــالت فيهــا

 

ـــنامن ـــتوائهام الص ـــل واس ـــن اجله   م

 

ــاهرا ــان ط ــذ ك ــان م ــی ك ــذا عل   وه

 

  فهــل يتســاوی الطهــر والنجســاتی

 

 



  
  
  
  
  
  

  ٣٢٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ذيَن ُيناُدوَنَك ِمْن َوراِء اْحلُُجراِت َأْكَثُرُهْم ال َيْعِقُلون : قوله تعالی ) ١( إِنَّ الَّ

يمی فكيف حال من دخل داره ورضب بنته واملناجی هو االقرع بن حابس الت
 .وغصب ملكه 

 :ابن محاد
ــــه ــــدير والئ ــــوم الغ ــــت ي   وفرض

 

ـــــاالقرار ـــــت ب ـــــا قل ـــــوا م   فتقبل

 

ـــدلوا  ـــنهم ب ـــت ع ـــا غب ـــی اذا م   حت

 

  اقــــــرارهم بــــــاالمس باالنكــــــار

 

  غصــــبوا اخــــاک مكانــــه طلبــــا

 

  ملــا قــد كــان اســلفهم مــن االقــرار

 

  وابتـــز انـــک دون بنتـــک بعضـــهم

 

ـــــرق  ـــــی لتح ـــــاروات ـــــا بالن   بيته

 

ـــام ـــی الظ ـــني عل ـــوک مقل ـــوی بن   وث

 

  ومــــردی االوطــــان فــــی االقطــــار

 

ـــوارسا ـــاء ح ـــک كاالم ـــبوا بنات   وس

 

ـــار  ـــی االمص ـــن ف ـــاف هب ـــال يط   ذل

 

ــــــک هــــــذا بــــــام    اتــــــری جزائ

 

                                                        
  .۴: الحجرات) ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣٢٣ 

ـــار ـــرف ه ـــی ح ـــن ف ـــم م ـــد هت   لق

 

ـــــنهم ـــــيمن م ـــــی امله ـــــراء ال   اب

 

ــی اضــامری ــی جهــری وف ــک ف   والي

 

 
اِمِريَو َأَضلَُّهُم ال: قوله تعالی ضل سبعون الفا بخوار عجل حسد ومل  )١( سَّ

: علی القوم وقال تعالی يقدرون علی منعهم عن عبادته وحبه فكيف يقوی عيلّ 
َذْيِن َأَضالَّنا باعوا ادياهنم بخوار عجل وارشبوا فی قلوهبم العجل فجاء ) ٢(َأِرَنا الَّ

ا عن سواء السبيل وجاء عجال فی السقيفة وصدو....... فی حقهم فاقتلوا انفسكم 
 .فی حقهم انبئكم باالخرسين اعامال

 :الناشی
  مل حيــــرضوا دفـــن النبـــی وغســــله 

 

ــــددا ــــان مس ــــعدا وك ــــوا س   اذ اذلل

 

  قـــد كـــان مـــن حـــق النبـــی علـــيهم

 

ــدا ــربه ان يقص ــكن ق ــل ان يس ــن قب   م

 

ـــمه ـــل جس ـــو بغس ـــا وه ـــوا علي   منع

 

  مــن ان يعــان علــی النبــی ويعضــدا

 

 
                                                        

  .۸۵: طه) ١
  .۲۹: فصلت) ٢



  
  
  
  
  
  

  ٣٢٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
شبه البدير بنهيق احلمري الن ) ١(َأْنَكَر اْألَْصواِت َلَصْوُت اْحلَمريإِنَّ : قوله تعالی

هنيقه لشهوة او احلف او خلصم وهؤالء رفعوا اصواهتم فی السقيفة حلرصهم علی 
 .وحزهبم معد احلق الدنيا وغضبهم علی عيلّ 

ِمُل َأْسفاراً قال اهللا تعالی  امِر َحيْ الثالثة الذين خلفوا  قوله تعالی وعلی) ٢(َكَمَثِل اْحلِ
وهم كعب بن مالک ومرارة بن الربيع وهليل بن امية فی خلفه واحدة هذا العتاب 
فكيف حال ثالثة مل يتقدموا قط بل اهنزموا فی بدر وخيرب وحنني واالحزاب واعجبا 
ختلفوا عن احلروب وتقدموا فی امللک سد ابواهبم عن املسجد فكانوا بمنزلة اجلنب 

ک وال عابری سبيل حتی تقتلوا انام املرشكون نجس االول ان بات واحلائض واملرش
ثالث ليال فی الغار فقد بات علّی علی فراشه ليلة الغار وبات فی الشعب ثامنية سنني 
فی رواية ابن سريين واربع سنني فی روايات كثرية وكان النبی ومن حضوره ابرام 

 .وقاية لنفسه وهو علی خطر وبلية حتی قال ال حتزن وبيتوتة عّيل علی فراشه
 :ابن محاد

 عـبـدت هـاروت فاشـقی و هامـان و قارون من عـمر و عـبا
ـــا ـــاره خطب ـــودا لن ـــدهم اهللا وق ـــذی اع ـــثالث ال ـــم ال   ه

 

 
) ٣( آَدَم َو ُنوحًا َو آَل إِْبراهيَم َو آَل ِعْمراَن َعَىل اْلعاملَني  إِنَّ اهللاََّ اْصَطفى: قوله تعالی

اسجدوا آلدم وفی نوح يا نوح اهبط بسالم منا وفی ابراهيم يا نار كونی فقال فی آدم 
                                                        

  .۱۹: لقمان) ١
  .۵: الجمعة) ٢
  .۳۳: آل عمران) ٣
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣٢٥ 

بردا وسالما علی ابراهيم وفی موسی وانا اخرتتک يا موسی وفی عيسی انی عبداهللا 
آتانی الكتاب وفی حممد لعمرک اهنم لفی سكرهتم يعمهون وفی علّی انام وليكم اهللا 

 .ورسوله اآلية فصار لكل واحد عدو وحاسد 
ا : ولهق وخاصم ابليس آدموكان من الكافرين ) ١(َو َكذلَِك َجَعْلنا لُِكلِّ َنبِيٍّ َعُدو�

واستوت علی جودی وخاصم نمرود ابراهيم وارادوا به كيدا وقوم نوح جاهروه 
فجعلناهم االخرسين وخاصم فرعون موسی  ثم اغرقنا  االخرين ونجينا موسی 

وسجح ذكره ليظهره علی الدين كله  ومن معه وخاصم ابوجهل املصطفی فبطل
 .وخاصم اجلامعة عليا فجعلناهم ائمة يدعون الی النار 

 :احلسن الدوريستی
  ارانــــی اذا ارســــلت ربحــــا مرحيــــة

 

ــــل ــــيط وعنص ــــن ذی قنب ــــدحرج م   ن

 

ــــبطن ــــفل ال ــــی اس ــــدرت ف   واذا انح

 

  كجلمــود صــخر حطــه الرحــل مــن علــی

 

ـــ  ـــري مقرص ـــال غ ـــی احل ـــا ف   ذكـــرت هب

 

  لــــدالم ونعثــــلمســــاوی عتيــــق وا

 

ـــة ـــيهم ديان ـــداری عل ـــاعن ال ـــا الط   ان

 

ـــی ـــی عل ـــاهرين بن ـــدی بالط ـــا املقت   ان

 

 
                                                        

  .۲۱: ؛ الفرقان۱۱۲: االنعام) ١



  
  
  
  
  
  

  ٣٢٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
فاعرضوا عن ولی اهللا وهو الذكر ) ١(َو َمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكري: قوله تعالی

 .فاسئلوا اهل الذكر ولقوله ذكرا رسوال 
صري اما والدعی ال فالزوجة بالظهار ال ت) ٢( َو ما َجَعَل َأْزواَجُكم: قوله تعالی

تصري ابنا فالغی املدعی كيف يكون اماما ذلكم قولكم بافواهكم فی اختياركم واهللا 
 .يقول احلق النص

وقال النبی علی مع احلق وهو هيدی السبيل يعنی قوله قل هذه سبيلی و قال النبی من 
بنی هاشم  انتسب الی غري ابيه اذ انتمی الی غري مواليه فعليه لعنة اهللا وهؤالء نحو

 .وبنی عبداملطلب وقدموا تيام وعديا علی بنی هاشم 
 :الربقی

  فيــــا عجبــــا مــــن امــــة عــــدلت بــــه

 

ـــــا ـــــی اهتامه ـــــت للنب ـــــواه واحف   س

 

ــــالهتا ــــه ص ــــی االل ــــا زك ــــواله م   ول

 

  وال قبـــــل الـــــرمحن منهـــــا صـــــيامها

 

  حيبـــب مصـــباح اهلـــدی ويـــامر مـــن

 

  يراكــــب مــــن جهــــل عــــّيل ظالمهــــا

 

ــــــی اليهــــــا بنتهــــــ   اواال فقــــــد ادن

 

ــــا ــــ امامه ــــل عرص ــــی ك ــــا ف   وعرفه

 

                                                        
  .۱۲۴: طه) ١
  .۴: االحزاب) ٢
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣٢٧ 

ــــا ــــداهللا امره ــــن قل ــــدت م ــــد قل   وق

 

  ملـــا ســـامها بـــاخليف مـــن كـــان ســـامها

 

  ولـــو ولـــت االحكـــام والـــی دينهـــا

 

  اذا ال ســــــوی هبــــــديتها وانتظامهــــــا

 

  ولكــن عتــب عــن امــر ذی العــز واعتــدت

 

ـــــا ـــــقا وطغامه ـــــا الش ـــــال عليه   فخ

 

 
ساجد ومل يعص اهللا بني من ولد فی الكعبة وهو ساجد وقتل فی املسجد وهو 

 .السجدتني بطرفة عني كيف يساوی مع من ارشک اربعني سنة 
النحاة قدموا االسم علی الفعل واحلرف اليتالفه معهام فكانه االفضل فعلی يوخر 
اليتالفه مع النبی ويليه ويليه نسب وفضله علی االقران واقرتانه مع القرآن انی تارک 

عرب يدل علی قوله مل نجعل له من قبل سميا وقال ابو فيكم الثقلني شنع االسامی ال
شنع االسامی سبيلی ار رمحن يمس االرض باهلدب فكان النبی يغري االسامء اخلبث 
سمی ابابكر عبداهللا وكان عبد الكعبة وابن عوف عبدالرمحن وشهابا هشاما وحربا 

هلدی سلام واملضطجع املنبعث وارضا تسمی عقرة خرضة وشعب الضاللة شعب ا
وبنی الريشة بنی الرشاد وبني مغوی بنی رشد وبنی الصامء بنی السميعة فواحد 
عبدالكعبة والبكر هو الفتی من االبل وعمر منقول عن عامر وعثمن فرخ الكروان 
وما احسن قول الصاحب قوم قوافيهم اذا مجعت كانت جتاه لسايل البشري يعنی دين 

قرن وذلک يوخذ من اواخر والبقر يعنی  ليسوا كقوم تری قوافيهم عالمة للتيوس



  
  
  
  
  
  

  ٣٢٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
اسامئهم واسم علی من اسامئ اهللا تعالی لعلو  شانه بل هو سمی اهللا حسد ابليس آدم 
فضل عن اجلنة وحسد اعداء علی فضلوا ام حتسدون الناس علی ما اتاهم اهللا من 

ليس مع آدم ثالثة ابليس واحلية والطاووس فلعن ابفضله الی قوله سعريا املجاهرون 
وان عليک اللعنة وتوارث عداوة احلية بنو آدم فمن وجدها قتلها والطاووس وقع فی 
بالداهلند رشيدا واملجاهرون مع علی ثالثة فقتل االول بيد  الثانی وقتل الثانی بيد عبد 
وقتل الثالث بيد الغوغاء واملرجع الی اهللا قيل البليس ما منعک ان تسجد جوابه انا 

حن الصحابة فقال امرياملومنني ايكون اخلالفة بالصحابة وال يكون خري منه وقالوا ن
ومن يشاقق الرسول بالصحابة والقرابة فقال اهللا البليس وان عليک اللعنة وقال هلم 

قال ابليس انا خري منه وقال فرعون اليس لی ملک مرص وقال قارون انام اوتيته 
ار منا امري ومنكم امري وقيل لطالوت انی يكون له امللک وقالت االنص علی

وقالت اجلامعة نحن الصحابة افال يقول امرياملومنني ونحن الصحابة والقرابة 
 .واملرياث لالقرب فاالقرب 

قال ابليس انی لكام من الناصحني حتی ظهر منه اجلحود السجود ملن خلقت طينا 
افرتيه تصدی  وزعموا ان النبی انه موالهم حتی ظهر كفراهنم بيوم الغدير ام يقولون 

اننا حمبوک وكانوا  ابليس آدكم انه مومن وكتان من الكافرين ونافق اعدائه علی
منافقني ينادوهنم امل نكن معكم اغرت املالئكة بعبادة ابليس علی اصلكم اعتداوه 
فتربا منه واتبعه واغر الناس زهادهتم فلام تبني انه عدو هللا ترباء منهم املومنون واقتد 

 .قون هبم املناف
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣٢٩ 

ذكر الكراجكی فی كتاب انه خالف القوم عليا كام خالف موسی اخاه هارون نبسيهم 
يذكرهم هذا مع مثل اولني الی هارون النه كان مرتددا مع اخيه فی خالصهم من يد 

 .فرعون ملک مرص ونفور هؤالء من امرياملومنني
االيامن وان هؤالء بعد  وملا وترهم به ما قتل اقربائهم علی الدين ونقلهم من الكفر الی 

ما شاهدوه من املعجزات خالفوا الديليل العقل الذی ال حيتمل التاويل وهؤالء 
 .خالفوا النص الی صوب من التاويل 

ومن عجيب امرهم ان امامة االول ثبت باالختيار مع سامعهم قول عمر كانت  بيعة 
علی عجلة من غري  ابو بكر فلتة فشهد اهنا كانت وقعت بغتة عن غرة وحصلت فجأة

مشورة وهذا غاية الذم هلا والتكذيب ملا ادعوه فيها مع التهديد بسفک دم من عاد الی 
مثله او ليس بشک عاقل فی ان غلبة التی هی العجلة وانداد تضاد ما يدعونه من 

 .التامل واالختيار
 :الربقی

  قام النبی وقد حفوا به زمرا

 

ـــــريان ـــــمع واع وح ـــــني مس ـــــن ب   م

 

ــال جرب ــیفق ــرش خربن ــن ذی الع ــل ع   ي

 

ــــجانی ــــی واش ــــه درع ــــاق ب ــــام ض   ب

 

ـــــددنی  ـــــی هت ـــــئكم حت ـــــت انب   فخف

 

  واهللا يعصــــــمنی مــــــنكم ويرعــــــانی 

 

ـــكم ـــنكم بانفس ـــم م ـــی بك ـــت اول   الس

 



  
  
  
  
  
  

  ٣٣٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــان ــــري ايق ــــاب غ ــــی بارتي ــــالوا بل   ق

 

ــــــة ــــــی بمنزل ــــــا ل ــــــال ان علي   فق

 

ــران ــن عم ــی ب ــن موس ــارون م ــت هل   كان

 

  مـــواله مـــوالی هـــذا احلـــق واســـتمعوا 

 

ــــــغائنال ت ــــــاد وض   اخــــــذوه باحق

 

ـــــتكم ـــــد نعم   واهللا يعلـــــم انـــــی ق

 

ــــی ــــا عالن ــــق رسی فيه ــــحا يواف   نص

 

ـــــه ـــــا بطاعت ـــــا واقررن ـــــالوا بمعن   ق

 

  وفــــــی ضــــــامئرهم ارسا وعصــــــيان

 

ـــــــاحبه  ـــــــم رسا لص ـــــــال اوهل   فق

 

ــــی كــــل انســــان ــــق ف   ان اهلــــوی خل

 

  فــــــــانزل اهللا تكــــــــذيبا لقــــــــوهلام

 

  وبابـــــه ائتمـــــروا حقـــــا بفرقــــــان

 

ــا ــوی م ــني ه ــنجم ح ــاحبكم وال ــل ص   ض

 

ـــــرآن ـــــن بق ـــــاهلوی لك ـــــل ب   ومل يق

 

ـــــنهام ـــــول بي ـــــارسا الق ـــــادبروا ف   ف

 

ـــــــــامن ـــــــــآالء واي ـــــــــداه ب   واك

 

ــــــا ــــــلموا اال مل ــــــا اس ــــــوم م   والق
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣٣١ 

ــامن ــري اي ــن غ ــا م ــلموا فرع ــوا فاستس   فرق

 

 
 :ابن محاد

ـــــاللة ـــــلت ض ـــــل ض ـــــن قب   وا امـــــة م

 

ــــا ــــول احرتامه ــــد الرس ــــت بع   وال احرتم

 

ـــــدی ـــــرق اهل ـــــن ط ـــــواء ع ـــــا االه   هب

 

ــــــت ــــــا وحبب ــــــا حطامه ــــــدنيا اليه   ال

 

ـــــا ـــــام دينه ـــــرب احك ـــــت والة احل   فول

 

  وقـــــد حللـــــو عنهـــــا عليهـــــا حرامهـــــا

 

  هــــدهيا نبـــــی اهللا مــــن حـــــرية العمـــــی

 

  وبرصــــــــها منهاجهــــــــا وقوامهــــــــا

 

ـــــه ـــــوم مقام ـــــن يق ـــــا م ـــــف فيه   وخل

 

ـــــا ـــــی االموراحتكامه ـــــه ف ـــــی الي   لينته

 

  فـــــام غـــــاب عنـــــه وجهـــــه ان تنكـــــروا

 

ــــ ــــالوا اكتاممه ــــد تاط ــــودا ق ــــدوا حق   اواب

 

  مـــــا فرغـــــوا مـــــن غســـــله ومجـــــوعهم

 

ـــا ـــی ازدحامه ـــد اهللا يرج ـــض عه ـــی نق   عل

 

ــــدهم ــــاالمس عه ــــوه ب ــــن عط ــــال مل   وق

 



  
  
  
  
  
  

  ٣٣٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــــا ــــــروم مرامه ــــــا او ي ــــــع فيه   ايطم

 

  فـــــاعطوا عتيقـــــا بيعـــــة نـــــال شـــــومها

 

ـــــامها ـــــام واس ـــــامته كف ـــــة ش ـــــی ام   عل

 

 
 :ابن احلجاج

ــــن ــــی اهللا م ــــراء ال ــــه اب ــــن اجل   م

 

ـــــــــــــانی ـــــــــــــة االول والث   حمب

 

 
 :اخلالدی

  انی وددت عتيقا اتری

 

ـــــــــا ـــــــــثال ودالم ـــــــــت نع   او توالي

 

ــــــــــدان ــــــــــن خمل ــــــــــت ال م   لس

 

ــــار ايامــــا ــــد للخ ــــا عن ــــت اناس   توالي

 

ـــــــــت ـــــــــری احرتم ـــــــــب ت   ای ذن

 

ــمی بــاوهلن خصــاما ــحی الــدهر خص   فاض
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣٣٣ 

 القسم الثاين

 باب أيب الرشور

 فصل يف أصل أبوالفصيل ودنائته

لمة فی كتاب املفاخر وابن عبد املفضل بن س) ١(ناْخلَبيثاُت لِْلَخبيثين: قوله تعالی
ربه فی العقد واخلطيب فی التاريخ فی خرب ان باالفصيل فخر بني يدی النبی فقال 
دعفل النسابة ممن الرجل قال من قريش قال افمنكم قصی بن كالب الذی مجيع 
القبايل من فهز فكان يدعی جممعا قال ال قال افمنكم هاشم الذی هشم الثريد لقومه 

مسنتون عجافا قال ال قال افمنكم شيبة احلمد معظم خري السامء الذی  ورجال مكة
كان وجهه قمر ضيئ ليلة الظالم  الداجی قال ال قال افمن املغيضني للناس انت قال 
ال قال افمن اهل الندوة انت قال اال قال افمن اهل السقاية انت قال ال قال افمن تيم 

بل انت من ادناها وعند  مقابح رهطه فتبسم  االراذل لالنذال فام انت من اعال قريش
النبی فقال علی لقد وقعت من االعرابی علی ياقعه قال اجل ان لكل طامة طامة وان 

 .البالء موكل باملنطق 
 :وفی كتاب آخر ان ابا الفصيل ولی هاربا فقال دعقل 

                                                        
  .۲۶: النور)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٣٣٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــادف در الســـــيل درا يتبعـــــه   ص

 

ــــــــه ــــــــورا يرفع ــــــــورا وط  ط

 

 
رقرنس ان فيها مجاعة من عال نجمة وسقط سهمه يعنی  وقال له بعض من فخر عليه

 بنو هاشم وتيام وعديا
. 

 .وقيل للفرزدق وصنعت كل قبيلة اال تيام فقال مل اجد حسبا فاصنعه وال نباء فاهدمه 
 :جرير

ـــم ـــا لك ـــيم عـــدی ال اب ـــيم ت ـــا ت   ي

 

ــــر   ال يــــوقعنكم فــــی ســــوءة عم

 

 
 :فيهن شاعر قبلی، قلت وقال جرير لقد هجوت التيم فی ثاللث ظلامت ما هجا

ـــوم ـــوم ق   مـــن االصـــالب ينـــزل ل

 

ـــق واملشـــيم ـــالق خيل   وفـــی االخ

 

 
 :الشاعر

ـــقوة ـــرة ش ـــن م ـــيم ب ـــی ت ـــنا بن   نرص

 

  وهـــــل تـــــيم اال اعبـــــد وامـــــاء
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣٣٥ 

  :آخر
ـــيم ـــب ت ـــني تعي ـــن ح ـــی االم   ويقض

 

ــــــتاذنون وهــــــم شــــــهود   وال يس

 

ــــيم ــــد ت ــــت عبي ــــو راي ــــک ل   وان

 

ــــــد ــــــم البعي ــــــت اهن ــــــيام قل   وت

 

 
يامنی عن معمزر الزهری وحذيفة الكلبی عن ابی صالح ابن عباس قال عبدالرزاق ال

ان ضم تيم بن مرة مان من متر وكانوا يعجبونه بالغداة يسجدونه صنام يعبدونه يومهم 
 .فاذا السواء اقسموه بينهم فاكلوه ثم يعبدون مكانه غريه

 :ابوطالب 
ـــــيض  ـــــا هض ـــــيم توارثه ـــــو ت   بن

 

ــــــديم ــــــم ع ــــــيم وكله ــــــو ت   بن

 

ـــم انته ـــيهمه ـــن اخ ـــارم م ـــوا املح   ك

 

  فكــــــل فعــــــاهلم دنــــــس ذمــــــيم

 

 
 .قال االصمعی كانت العرب تاكل والذيبان 

 :قال احلمريی فی ذلک
  اتـــــــری صـــــــهاكا و ابـــــــا ابنهـــــــا

 

ـــــــا قحافـــــــة اكـــــــل الـــــــذبان   واب

 



  
  
  
  
  
  

  ٣٣٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــب ـــور عجائ ـــی االم ـــرون وف ـــا ي   كانوت

 

ــــــان ــــــف االزم ــــــن ترص ــــــاتی هب   ي

 

ــــــد ــــــة امح ــــــی وراث ــــــة ف   ان اخلالف

 

  طانفـــــيهم تكـــــون وهيئـــــة الســـــل

 

 
 :ولغريه

  ا ذا وليتم تيم بن مرة فيكم

 

ــ ــاز وال مرص ــی ارض احلج ــري ف ــال خ   ف

 

 
الشتمنک شتام يدخل معک قربک قال معک وفی كامل للمربد انه قال ابوالفصيل 

 .واهللا ال معی
وفی اللوليات انه ملا قال االول اللهم العن صاحب هذا اخلرب يعرض بسعد بن عاص 

ک فقال بابنه عمرو بل العن ابی قحافة فانه كان ال يكذب رسلک ويصد عن سبيل
 .يقاتل عدوا وال يقری ضيفا 

وقد ذكر الغزالی فی االحياء نحوا من ذلک وفی التعريض عن ابی بكر املرزبانی ان 
عبداهللا بن الزبري قال البنه ان تيام يقعون فی قومی قال فاذا فعلوا ذلک فاقراء عليهم 

 .من الدهر مل يک شيئا مذكوراهل اتی علی االنسان حني  
 :ولنا فی هذا الباب

  بنــــی تـــــيم امـــــارتكم حديثـــــه
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣٣٧ 

  وان وضـــــاعة فـــــيكم قديمـــــة

 

ــــــی عــــــدی   وان عــــــداوتی لبن

 

ــــتقيمة ــــق مس ــــی طري ــــک ل   وذل

 

 
وقال ابوالفصيل لعتبة بن حصني الفرازی الست الذی كان يقتل لناته خشية امالق 

ن االبل والغنم ما علمته ولكن كان فقال ال واهللا وكيف نخشی االمالق من كان له م
تصل ان يفجر هبن مثلک قال فضحک رسول اهللا وآلی ابوالفصيل ال يعري بعدها 

 .عربيا 
 : ولنا فيه

  بنـــی تـــيم بـــن مـــرة ان فـــيكم

 

  مفاضح لـيس فـی احـد سـواكم

 

 
قال الكبی ابو قحافة دنيا ساقطا وكان يقوم علی سطح عبداهللا بن جذعان وينادی 

اجرة فيقول هلموا الی الفالوذج وكان بعيد الصوت وكان يرزقه كل يوم علی طعامه ب
 :اربعة دوانق فضة سوداء وايا عنی امية بن الصلت فی مدح ابن جذعان 

ــــــه حــــــل   لــــــه داع بمكــــــة من

 

ـــــادی ـــــه ين ـــــوق دارت ـــــر ف   وآخ

 

ــــا ــــريی عليه ــــن الش ــــی روح م   ال

 

ـــــاد   لبـــــاب الـــــرب تلـــــک بالبه

 



  
  
  
  
  
  

  ٣٣٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
خياطا فی اجلاهلية ودكانه بمكة ظاهر وكان  قال ابواجليش البلخی كان ابوالفصيل

 .ينادی للتجار علی ثياهبم يبيع هلم 
وقال صاحب العقد قال ابوالرشور لغالم له كان يتجر بالثياب اذا كان الثوب سايغا 

 .فانرشه وانت قائم واذا كان قصريا فانرشه فانت جالس فانام البيع مكائن 
 .وقال قوم كان معلام

كاتن اجري اخلدجية فی التجارة وقالوا كان يرسق فضوبل علف وقال الكلبی ثم 
 .مجاهلا

 .ابن الكلبی كان عبدالرمحن بن ابی بكر شهريا بالزنا 
َأْن   َو الَّذي قاَل لِوالَِدْيِه ُأفٍّ َلُكام َأ َتِعدانِني: وقال املفرسون  نزل قوله تعالی فيه 

َو ُمها َيْسَتغيثاِن اهللاََّ َوْيَلَك آِمْن إِنَّ َوْعَد اهللاَِّ َحقٌّ   يلُأْخَرَج َو َقْد َخَلِت اْلُقُروُن ِمْن َقبْ 
لني  .فيه فانه كان مع الكفار يوم احلرب) ١( َفَيُقوُل ما هذا إِالَّ َأساطُري اْألَوَّ

وقال ابن جرير صاحب املسرتشد تزوج ابوقحافة عثامن بن عامر بابنة اخيه سلمی 
 .بنت صخر بن عامر 

ض املحدثني كانت سلمی مملوكة فاحشة مسنية يباع ولدها فلام ولدت بابی وقال بع
الفصيل احبته فقالت لسيدها فاعتقه فاعتقه فاحلق بابی قحافة فمتی سمی عتيق ابی 

 .قحافة
بنت صخر بن عامر التيمية امة بنت عم ابيه وكانت وقال الكلبی وكانت سلمی 

 .هذه الفضائل  فی اوالده  وال فی آبائه وال ماشطة ومل يكن فی عيلّ 

                                                        
  .۱۷: االحقاف)  ١
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  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣٣٩ 

 :البشنوی
ـــه ـــی لقيت ـــن باملعاص ـــوب الـــی م   ات

 

ــــوله ــــفيع رس ــــی والش   وحســــبی اهل

 

ـــه ـــوا بقول ـــار كف ـــيم الن ـــی قس ـــا ف   ام

 

  ووالــــدها خــــري الرجــــال بقولــــه

 

ــــارف ــــيس تع ــــاب ول ــــيس بقص   ول

 

ــــوا لــــه ــــذی جعل ــــوم لل ــــأم بق   ي

 

 
 :الناشی

  وتـــــوارز ويثنـــــون ديـــــن حممـــــد

 

ـــــ ـــــاد جتل ـــــروون العب ـــــالزعم ي   دتاب

 

  واســـــتنبطوا كفـــــرا وابـــــدوا حليـــــة

 

ـــــدا ـــــكا كاذبـــــا وتزه ـــــدين نس   لل

 

ـــا ـــل م ـــادوا مث ـــروا لع ـــم كف ـــو اهن   ول

 

ـــــدا ـــــريش وغ ـــــی ق ـــــانوا رذاال ف   ك

 

  هــــــذا خيــــــيط وذا يبيــــــع ابــــــاعرا

 

ــــا عــــودا   ويعــــود ثــــالثهم الــــی م

 

  ترحـــی وياكـــل فضـــل ربـــح جتـــارة
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  اضــــحی هبــــا كلفــــا حريصــــا جمهــــل

 

 :شاعر
ــــام ــــر ش ــــف تفخ ــــيم كي ــــق ت   اعتي

 

ـــزل ـــرام بمع ـــد الك ـــن جم ـــوک م   واب

 

ــــنكم ــــبع نظ ــــذعان يش ــــن ج   ان اب

 

  اشـــياخ قومـــک فـــی الزمـــان االول

 

ـــت فعاهلـــا   فاشـــكر هلاشـــم مـــا بقي

 

ــــــــــل ــــــــــرن اهللا ان مل تفع   ولتكف

 

 
 )١(فصل فی جهل العتيق

                                                        
فنحب ان نشیر ھنا اتماما للفائدة الی بعض الرسائل المصنفة من قبل االصحاب فی )  ١

المطاعن حتی یکمل االستفادة من الکتاب باستصحابک کتابا واحدا ومعک کتب ورسایل 
  :متعددة من النوادر

  ]نقض العثمانیة لإلسکافی المستخرجة من شرح ابن ابی الحدید[
   ان من أمر طلحة و الزبیر عند قسم المالفصل فیما ک

الذي نقض   و نحن نذکر ھاھنا في ھذه القصة ما ذکره شیخنا أبو جعفر اإلسکافي في کتابه
  .فیه کتاب العثمانیة لشیخنا أبي عثمان فإن الذي ذکره لم نورده نحن فیما تقدم

مان للنظر في أمر قال أبو جعفر لما اجتمعت الصحابة في مسجد رسول اهللا ص بعد قتل عث
اإلمامة أشار أبو الھیثم بن التیھان و رفاعة بن رافع و مالك بن العجالن و أبو أیوب األنصاري 
و عمار بن یاسر بعلي ع و ذکروا فضله و سابقته و جھاده و قرابته فأجابھم الناس إلیه فقام 

و منھم  کل واحد منھم خطیبا یذکر فضل علي ع فمنھم من فضله علی أھل عصره خاصة
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من فضله علی المسلمین کلھم کافة ثم بویع و صعد المنبر في الیوم الثاني من یوم البیعة و 
ھو یوم السبت إلحدى عشرة لیلة بقین من ذي الحجة فحمد اهللا و أثنی علیه و ذکر محمدا 
فصلی علیه ثم ذکر نعمة اهللا علی أھل اإلسالم ثم ذکر الدنیا فزھدھم فیھا و ذکر اآلخرة 

غبھم إلیھا ثم قال أما بعد فإنه لما قبض رسول اهللا ص استخلف الناس أبا بکر ثم استخلف فر
أبو بکر عمر فعمل بطریقه ثم جعلھا شورى بین ستة فأفضي األمر منھم إلی عثمان فعمل ما 
أنکرتم و عرفتم ثم حصر و قتل ثم جئتموني طائعین فطلبتم إلي و إنما أنا رجل منکم لي ما 

ما علیکم و قد فتح اهللا الباب بینکم و بین أھل القبلة و أقبلت الفتن کقطع اللیل لکم و علي 
المظلم و ال یحمل ھذا األمر إال أھل الصبر و البصر و العلم بمواقع األمر و إني حاملکم علی 
منھج نبیکم ص و منفذ فیکم ما أمرت به إن استقمتم لي و باهللا المستعان أال إن موضعي من 

ص بعد وفاته کموضعي منه أیام حیاته فامضوا لما تؤمرون به و قفوا عند ما  رسول اهللا
تنھون عنه و ال تعجلوا في أمر حتی نبینه لکم فإن لنا عن کل أمر تنکرونه عذرا أال و إن اهللا 
عالم من فوق سمائه و عرشه أني کنت کارھا للوالیة علی أمة محمد حتی اجتمع رأیکم 

اهللا ص یقول أیما وال ولي األمر من بعدي أقیم علی حد  علی ذلك ألني سمعت رسول
الصراط و نشرت المالئکة صحیفته فإن کان عادال أنجاه اهللا بعدله و إن کان جائرا انتفض به 
الصراط حتی تتزایل مفاصله ثم یھوى إلی النار فیکون أول ما یتقیھا به أنفه و حر وجھه و 

ثم التفت ع یمینا و شماال فقال أال ال یقولن رجال لکني لما اجتمع رأیکم لم یسعني ترککم 
منکم غدا قد غمرتھم الدنیا فاتخذوا العقار و فجروا األنھار و رکبوا الخیول الفارھة و اتخذوا 
الوصائف الروقة فصار ذلك علیھم عارا و شنارا إذا ما منعتھم ما کانوا یخوضون فیه و 

ك و یستنکرون و یقولون حرمنا ابن أبي أصرتھم إلی حقوقھم التي یعلمون فینقمون ذل
طالب حقوقنا أال و أیما رجل من المھاجرین و األنصار من أصحاب رسول اهللا ص یرى أن 
الفضل له علی من سواه لصحبته فإن الفضل النیر غدا عند اهللا و ثوابه و أجره علی اهللا و أیما 

تقبل قبلتنا فقد استوجب رجل استجاب هللا و للرسول فصدق ملتنا و دخل في دیننا و اس
حقوق اإلسالم و حدوده فأنتم عباد اهللا و المال مال اهللا یقسم بینکم بالسویة ال فضل فیه 
ألحد علی أحد و للمتقین عند اهللا غدا أحسن الجزاء و أفضل الثواب لم یجعل اهللا الدنیا 
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إذا کان غدا إن شاء اهللا فاغدوا علینا فإن للمتقین أجرا و ال ثوابا وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ لِلْأَبْرارِ و 

عندنا ماال نقسمه فیکم و ال یتخلفن أحد منکم عربي و ال عجمي کان من أھل العطاء أو لم 
  .یکن إال حضر إذا کان مسلما حرا أقول قولي ھذا و أستغفر اهللا لي و لکم ثم نزل

رثھم الضغن علیه و کرھوا قال شیخنا أبو جعفر و کان ھذا أول ما أنکروه من کالمه ع و أو
إعطاءه و قسمه بالسویة فلما کان من الغد غدا و غدا الناس لقبض المال فقال لعبید اهللا بن 

رجل ممن حضر ثالثة دنانیر ثم ثن   أبي رافع کاتبه ابدأ بالمھاجرین فنادھم و أعط کل
فاصنع به مثل باألنصار فافعل معھم مثل ذلك و من یحضر من الناس کلھم األحمر و األسود 

  .ذلك
فقال سھل بن حنیف یا أمیر المؤمنین ھذا غالمي باألمس و قد أعتقته الیوم فقال نعطیه کما 
نعطیك فأعطی کل واحد منھما ثالثة دنانیر و لم یفضل أحدا علی أحد و تخلف عن ھذا 
 القسم یومئذ طلحة و الزبیر و عبد اهللا بن عمر و سعید بن العاص و مروان بن الحکم و

  .رجال من قریش و غیرھا
قال و سمع عبید اهللا بن أبي رافع عبد اهللا بن الزبیر یقول ألبیه و طلحة و مروان و سعید ما 
خفي علینا أمس من کالم علي ما یرید فقال سعید بن العاص و التفت إلی زید بن ثابت إیاك 

بن الزبیر إن اهللا یقول  أعني و اسمعي یا جارة فقال عبید اهللا بن أبي رافع لسعید و عبد اهللا
  . وَ لکِنَّ أَکْثَرَکُمْ لِلْحَقِّ کارِھُونَ  في کتابه

ثم إن عبید اهللا بن أبي رافع أخبر علیا ع بذلك فقال و اهللا إن بقیت و سلمت لھم ألقیمنھم 
علی المحجة البیضاء و الطریق الواضح قاتل اهللا ابن العاص لقد عرف من کالمي و نظري 

  .أریده و أصحابه ممن ھلك فیمن ھلكإلیه أمس أني 
قال فبینا الناس في المسجد بعد الصبح إذ طلع الزبیر و طلحة فجلسا ناحیة عن علي ع ثم 
طلع مروان و سعید و عبد اهللا بن الزبیر فجلسوا إلیھما ثم جاء قوم من قریش فانضموا إلیھم 

إلی علي ع فقال یا أبا الحسن فتحدثوا نجیا ساعة ثم قام الولید بن عقبة بن أبي معیط فجاء 
إنك قد وترتنا جمیعا أما أنا فقتلت أبي یوم بدر صبرا و خذلت أخي یوم الدار باألمس و أما 
سعید فقتلت أباه یوم بدر في الحرب و کان ثور قریش و أما مروان فسخفت أباه عند عثمان 
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الیوم علی أن تضع  و نظراؤك من بني عبد مناف و نحن نبایعك  إذ ضمه إلیه و نحن إخوتك

عنا ما أصبناه من المال في أیام عثمان و أن تقتل قتلته و إنا إن خفناك ترکناك فالتحقنا 
  .بالشام

فقال أما ما ذکرتم من وتري إیاکم فالحق وترکم و أما وضعي عنکم ما أصبتم فلیس لي أن 
ھم الیوم لقتلتھم أضع حق اهللا عنکم و ال عن غیرکم و أما قتلي قتلة عثمان فلو لزمني قتل

  .أمس و لکن لکم علي إن خفتموني أن أؤمنکم و إن خفتکم أن أسیرکم
فقام الولید إلی أصحابه فحدثھم و افترقوا علی إظھار العداوة و إشاعة الخالف فلما ظھر 
ذلك من أمرھم قال عمار بن یاسر ألصحابه قوموا بنا إلی ھؤالء النفر من إخوانکم فإنه قد 

رأینا منھم ما نکره من الخالف و الطعن علی إمامھم و قد دخل أھل الجفاء بلغنا عنھم و 
فقام أبو الھیثم و عمار و أبو أیوب و سھل بن . بینھم و بین الزبیر و األعسر العاق یعني طلحة

حنیف و جماعة معھم فدخلوا علی علي ع فقالوا یا أمیر المؤمنین انظر في أمرك و عاتب 
فإنھم قد نقضوا عھدك و أخلفوا وعدك و قد دعونا في السر إلی  قومك ھذا الحي من قریش

رفضك ھداك اهللا لرشدك و ذاك ألنھم کرھوا األسوة و فقدوا األثرة و لما آسیت بینھم و بین 
األعاجم أنکروا و استشاروا عدوك و عظموه و أظھروا الطلب بدم عثمان فرقة للجماعة و 

  .تألفا ألھل الضاللة فرأیك
ع فدخل المسجد و صعد المنبر مرتدیا بطاق مؤتزرا ببرد قطري متقلدا سیفا فخرج علي 

متوکئا علی قوس فقال أما بعد فإنا نحمد اهللا ربنا و إلھنا و ولینا و ولي النعم علینا الذي 
أصبحت نعمه علینا ظاھِرَةً وَ باطِنَةً امتنانا منه بغیر حول منا و ال قوة لیبلونا أ نشکر أم نکفر 

ر زاده و من کفر عذبه فأفضل الناس عند اهللا منزلة و أقربھم من اهللا وسیلة أطوعھم فمن شک
و أعملھم بطاعته و أتبعھم لسنة رسوله و أحیاھم لکتابه لیس ألحد عندنا فضل إال   ألمره

بطاعة اهللا و طاعة الرسول ھذا کتاب اهللا بین أظھرنا و عھد رسول اهللا و سیرته فینا ال یجھل 
  یا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی  اھل عاند عن الحق منکر قال اهللا تعالیذلك إال ج

أَطِیعُوا   ثم صاح بأعلی صوته  وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ
ثم قال یا معشر المھاجرین و   فَإِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ الْکافِرِینَ  فإن تولیتم  اللَّهَ وَ أطیعوا الرَّسُولَ
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بَلِ اللَّهُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أَنْ ھَداکُمْ لِلْإِیمانِ إِنْ کُنْتُمْ   األنصار أ تمنون علی اهللا و رسوله بإسالمکم

أال إن ھذه الدنیا التي أصبحتم ثم قال أنا أبو الحسن و کان یقولھا إذا غضب ثم قال   صادِقِینَ
تمنونھا و ترغبون فیھا و أصبحت تغضبکم و ترضیکم لیست بدارکم و ال منزلکم الذي 
خلقتم له فال تغرنکم فقد حذرتکموھا و استتموا نعم اهللا علیکم بالصبر ألنفسکم علی طاعة 

ة و قد فرغ اهللا من ء فلیس ألحد علی أحد فیه أثر اهللا و الذل لحکمه جل ثناؤه فأما ھذا الفي
قسمته فھو مال اهللا و أنتم عباد اهللا المسلمون و ھذا کتاب اهللا به أقررنا و له أسلمنا و عھد 
نبینا بین أظھرنا فمن لم یرض به فلیتول کیف شاء فإن العامل بطاعة اهللا و الحاکم بحکم اهللا 

ر و عبد الرحمن بن ال وحشة علیه ثم نزل عن المنبر فصلی رکعتین ثم بعث بعمار بن یاس
حنبل القرشي إلی طلحة و الزبیر و ھما في ناحیة المسجد فأتیاھما فدعواھما فقاما حتی 
جلسا إلیه ع فقال لھما نشدتکما اهللا ھل جئتماني طائعین للبیعة و دعوتماني إلیھا و أنا کاره 

اني عھدکما قاال لھا قاال نعم فقال غیر مجبرین و ال مقسورین فأسلمتما لي بیعتکما و أعطیتم
نعم قال فما دعاکما بعد إلی ما أرى قاال أعطیناك بیعتنا علی أال تقضي األمور و ال تقطعھا 
دوننا و أن تستشیرنا في کل أمر و ال تستبد بذلك علینا و لنا من الفضل علی غیرنا ما قد 

فقال لقد  علمت فأنت تقسم القسم و تقطع األمر و تمضي الحکم بغیر مشاورتنا و ال علمنا
نقمتما یسیرا و أرجأتما کثیرا فاستغفرا اهللا یغفر لکما أ ال تخبرانني أدفعتکما عن حق وجب 

ء قاال معاذ اهللا  لکما فظلمتکما إیاه قاال معاذ اهللا قال فھل استأثرت من ھذا المال لنفسي بشي
 قال فما قال أ فوقع حکم أو حق ألحد من المسلمین فجھلته أو ضعفت عنه قاال معاذ اهللا

الذي کرھتما من أمري حتی رأیتما خالفي قاال خالفك عمر بن الخطاب في القسم أنك 
جعلت حقنا في القسم کحق غیرنا و سویت بیننا و بین من ال یماثلنا فیما أفاء اهللا تعالی علینا 

را بأسیافنا و رماحنا و أوجفنا علیه بخیلنا و رجلنا و ظھرت علیه دعوتنا و أخذناه قسرا قھ
ممن ال یرى اإلسالم إال کرھا فقال فأما ما ذکرتماه من االستشارة بکما فو اهللا ما کانت لي في 
الوالیة رغبة و لکنکم دعوتموني إلیھا و جعلتموني علیھا فخفت أن أردکم فتختلف األمة 
فلما أفضت إلي نظرت في کتاب اهللا و سنة رسوله فأمضیت ما دالني علیه و اتبعته و لم 

إلی آرائکما فیه و ال رأي غیرکما و لو وقع حکم لیس في کتاب اهللا بیانه و ال في أحتج 
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السنة برھانه و احتیج إلی المشاورة فیه لشاورتکما فیه و أما القسم و األسوة فإن ذلك أمر لم 
أحکم فیه بادئ بدء قد وجدت أنا و أنتما رسول اهللا ص یحکم بذلك و کتاب اهللا ناطق به و 

ال یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ و أما   الذيھو الکتاب 
قولکما جعلت فیئنا و ما أفاءته سیوفنا و رماحنا سواء بیننا و بین غیرنا فقدیما سبق إلی 

قسم و ال آثرھم اإلسالم قوم و نصروه بسیوفھم و رماحھم فلم یفضلھم رسول اهللا ص في ال
سبحانه موف السابق و المجاھد یوم القیامة أعمالھم و لیس لکما و اهللا عندي و   بالسبق و اهللا

ال لغیرکما إال ھذا أخذ اهللا بقلوبنا و قلوبکم إلی الحق و ألھمنا و إیاکم الصبر ثم قال رحم 
  .من خالفهاهللا امرأ رأى حقا فأعان علیه و رأى جورا فرده و کان عونا للحق علی 

قال شیخنا أبو جعفر و قد روي أنھما قاال له وقت البیعة نبایعك علی أنا شرکاؤك في ھذا 
ء ال أستأثر علیکما و ال علی عبد حبشي مجدع  األمر فقال لھما ال و لکنکما شریکاي في الفي

عند العجز  بدرھم فما دونه ال أنا و ال ولداي ھذان فإن أبیتما إال لفظ الشرکة فأنتما عونان لي
  .و الفاقة ال عند القوة و االستقامة

قال أبو جعفر فاشترطا ما ال یجوز في عقد األمانة و شرط ع لھما ما یجب في الدین و 
  .الشریعة

قال رحمه اهللا تعالی و قد روي أیضا أن الزبیر قال في مإل من الناس ھذا جزاؤنا من علي 
  .ما أراد جعل فوقنا من کنا فوقه قمنا له في أمر عثمان حتی قتل فلما بلغ بنا

و قال طلحة ما اللوم إال علینا کنا معه أھل الشورى ثالثة فکرھه أحدنا یعني سعدا و بایعناه 
فأعطیناه ما في أیدینا و منعنا ما في یده فأصبحنا قد أخطأنا الیوم ما رجوناه أمس و ال نرجو 

  .غدا ما أخطأنا الیوم
واء کما قسمه أمیر المؤمنین ع و لم ینکروا ذلك کما أنکروه فإن قلت فإن أبا بکر قسم بالس

  .أیام أمیر المؤمنین ع فما الفرق بین الحالتین
قلت إن أبا بکر قسم محتذیا لقسم رسول اهللا ص فلما ولي عمر الخالفة و فضل قوما علی 

ال و قوم ألفوا ذلك و نسوا تلك القسمة األولی و طالت أیام عمر و أشربت قلوبھم حب الم
کثرة العطاء و أما الذین اھتضموا فقنعوا و مرنوا علی القناعة و لم یخطر ألحد من الفریقین 
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له أن ھذه الحال تنتقض أو تتغیر بوجه ما فلما ولي عثمان أجرى األمر علی ما کان عمر 
 یجریه فازداد وثوق القوم بذلك و من ألف أمرا أشق علیه فراقه و تغییر العادة فیه فلما ولي
أمیر المؤمنین ع أراد أن یرد األمر إلی ما کان في أیام رسول اهللا ص و أبي بکر و قد نسي 
ذلك و رفض و تخلل بین الزمانین اثنتان و عشرون سنة فشق ذلك علیھم و أنکروه و 

   أکبروه حتی حدث ما حدث من نقض البیعة و مفارقة الطاعة و هللا أمر ھو بالغه
  علي و خصائص کل منھما في إسالم أبي بکر و]  فصل[

و ینبغي أن نذکر في ھذا الموضع ملخص ما ذکره الشیخ أبو عثمان الجاحظ في کتابه 
المعروف بکتاب العثمانیة في تفضیل إسالم أبي بکر علی إسالم علي ع ألن ھذا الموضع 
یقتضیه لقوله ع حکایة عن قریش لما صدق رسول اهللا ص و ھل یصدقك في أمرك إال مثل 

نھم استصغروا سنه فاستحقروا أمر محمد رسول اهللا ص حیث لم یصدقه في دعواه إال ھذا أل
غالم صغیر السن و شبھة العثمانیة التي قررھا الجاحظ من ھذه الشبھة نشأت و من ھذه 
الکلمة تفرعت ألن خالصتھا أن أبا بکر أسلم و ھو ابن أربعین سنة و علي أسلم و لم یبلغ 

  .بکر أفضلالحلم فکان إسالم أبي 
ثم نذکر ما اعترض به شیخنا أبو جعفر اإلسکافي علی الجاحظ في کتابه المعروف بنقض 
العثمانیة و یتشعب الکالم بینھما حتی یخرج عن البحث في اإلسالمین إلی البحث في 
أفضلیة الرجلین و خصائصھما فإن ذلك ال یخلو عن فائدة جلیلة و نکتة لطیفة ال یلیق أن 

ھذا عنھا و ألن کالمھما بالرسائل و الخطابة أشبه و في الکتابة أقصد و أدخل و یخلو کتابنا 
  .کتابنا ھذا موضوع لذکر ذلك و أمثاله

قال أبو عثمان قالت العثمانیة أفضل األمة و أوالھا باإلمامة أبو بکر بن أبي قحافة إلسالمه 
فوا في أول الناس علی الوجه الذي لم یسلم علیه أحد في عصره و ذلك أن الناس اختل

  .إسالما فقال قوم أبو بکر و قال قوم زید بن حارثة و قال قوم خباب بن األرت
و إذا تفقدنا أخبارھم و أحصینا أحادیثھم و عددنا رجالھم و نظرنا في صحة أسانیدھم کان 
الخبر في تقدم إسالم أبي بکر أعم و رجاله أکثر و أسانیده أصح و ھو بذاك أشھر و اللفظ 

أظھر مع األشعار الصحیحة و األخبار المستفیضة في حیاة رسول اهللا ص و بعد وفاته و  فیه
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لیس بین األشعار و األخبار فرق إذا امتنع في مجیئھا و أصل مخرجھا التباعد و االتفاق و 
التواطؤ و لکن ندع ھذا المذھب جانبا و نضرب عنه صفحا اقتدارا علی الحجة و وثوقا 

نقتصر علی أدنی نازل في أبي بکر و ننزل علی حکم الخصم فنقول إنا بالفلج و القوة و 
وجدنا من یزعم أنه أسلم قبل زید و خباب و وجدنا من یزعم أنھما أسلما قبله و أوسط 
األمور أعدلھا و أقربھا من محبة الجمیع و رضا المخالف أن نجعل إسالمھم کان معا إذ 

ما تزعمون و لیست إحدى القضیتین أولی في صحة األخبار متکافئة و اآلثار متساویة علی 
العقل من األخرى ثم نستدل علی إمامه أبي بکر بما ورد فیه من الحدیث و بما أبانه به 

  .الرسول ص من غیره
  قالوا فمما روي من تقدم إسالمه ما

حدث به أبو داود و ابن مھدي عن شعبة و ابن عیینة عن الجریري عن أبي ھریرة قال أبو 
  .أنا أحقکم بھذا األمر یعني الخالفة أ لست أول من صلی بکر

إن   روى عباد بن صھیب عن یحیی بن عمیر عن محمد بن المنکدر أن رسول اهللا ص قال
   اهللا بعثني بالھدى و دین الحق إلی الناس کافة فقالوا کذبت و قال أبو بکر صدقت

ن کان أول الناس إسالما فقال أ جاء رجل إلی ابن عباس فسأله م  و روى یعلی بن عبید قال
   ما سمعت قول حسان بن ثابت

 إذا تذکرت شجوا من أخي ثقة
 

 فاذکر أخاك أبا بکر بما فعال
  الثاني التالي المحمود مشھده

 
 و أول الناس منھم صدق الرسال

   و قال أبو محجن
 سبقت إلی اإلسالم و اهللا شاھد

 
 و کنت حبیبا بالعریش المشھر

   ال کعب بن مالكو ق

 سبقت أخا تیم إلی دین أحمد
 

و کنت لدى الغیران في الکھف 
 صاحبا
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و روى ابن أبي شیبة عن عبد اهللا بن إدریس و وکیع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال قال 

  .أبو بکر أول من أسلم  النخعي
بعکاظ فقلت أتیت النبي ص و ھو   و روى ھیثم عن یعلی بن عطاء عن عمرو بن عنبسة قال

   من بایعك علی ھذا األمر فقال بایعني حر و عبد فلقد رأیتني یومئذ و أنا رابع اإلسالم
  .قال بعض أصحاب الحدیث یعني بالحر أبا بکر و بالعبد بالال

و روى اللیث بن سعد عن معاویة بن صالح عن سلیم بن عامر عن أبي أمامه قال حدثني 
ھو بعکاظ فقال له من تبعك قال تبعني حر و عبد أبو  عمرو بن عنبسة أنه سأل النبي ص و

   بکر و بالل
و روى عمرو بن إبراھیم الھاشمي عن عبد الملك بن عمیر عن أسید بن صفوان صاحب 

لما قبض أبو بکر جاء علي بن أبي طالب ع فقال رحمك اهللا أبا بکر کنت أول   النبي ص قال
  الناس إسالما

إذا   ر عن بشر بن أبي زینب عن عکرمة مولی ابن عباس قالو روى عباد عن الحسن بن دینا
لقیت الھاشمیین قالوا علي بن أبي طالب أول من أسلم و إذا لقیت الذین یعلمون قالوا أبو 

   بکر أول من أسلم
قال أبو عثمان الجاحظ قالت العثمانیة فإن قال قائل فما بالکم لم تذکروا علي بن أبي طالب 

تعلمون کثرة مقدمیه و الروایة فیه قلنا قد علمنا الروایة الصحیحة و  في ھذه الطبقة و قد
الشھادة القائمة أنه أسلم و ھو حدث غریر و طفل صغیر فلم نکذب الناقلین و لم نستطع أن 
نلحق إسالمه بإسالم البالغین ألن المقلل زعم أنه أسلم و ھو ابن خمس سنین و المکثر زعم 

ن فالقیاس أن یؤخذ باألوسط بین الروایتین و باألمر بین األمرین أنه أسلم و ھو ابن تسع سنی
و إنما یعرف حق ذلك من باطله بأن نحصي سنیه التي ولي فیھا الخالفة و سني عمر و سني 
عثمان و سني أبي بکر و مقام النبي ص بالمدینة و مقامه بمکة عند إظھار الدعوة فإذا فعلنا 

نین فالتاریخ المجمع علیه أنه قتل ع في شھر رمضان ذلك صح أنه أسلم و ھو ابن سبع س
  .سنة أربعین
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قال شیخنا أبو جعفر اإلسکافي لو ال ما غلب علی الناس من الجھل و حب التقلید لم نحتج 
إلی نقض ما احتجت به العثمانیة فقد علم الناس کافة أن الدولة و السلطان ألرباب مقالتھم و 

علمائھم و أمرائھم و ظھور کلمتھم و قھر سلطانھم و  عرف کل أحد علو أقدار شیوخھم و
ارتفاع التقیة عنھم و الکرامة و الجائزة لمن روى األخبار و األحادیث في فضل أبي بکر و ما 
کان من تأکید بني أمیة لذلك و ما ولده المحدثون من األحادیث طلبا لما في أیدیھم فکانوا 

وا ذکر علي ع و ولده و یطفئوا نورھم و یکتموا ال یألون جھدا في طول ما ملکوا أن یخمل
فضائلھم و مناقبھم و سوابقھم و یحملوا علی شتمھم و سبھم و لعنھم علی المنابر فلم یزل 
السیف یقطر من دمائھم مع قلة عددھم و کثرة عدوھم فکانوا بین قتیل و أسیر و شرید و 

دث و القاضي و المتکلم ھارب و مستخف ذلیل و خائف مترقب حتی إن الفقیه و المح
لیتقدم إلیه و یتوعد بغایة اإلیعاد و أشد العقوبة أال یذکروا شیئا من فضائلھم و ال یرخصوا 
ألحد أن یطیف بھم و حتی بلغ من تقیة المحدث أنه إذا ذکر حدیثا عن علي ع کنی عن 

  .باسمه ذکره فقال قال رجل من قریش و فعل رجل من قریش و ال یذکر علیا ع و ال یتفوه
ثم رأینا جمیع المختلفین قد حاولوا نقض فضائله و وجھوا الحیل و التأویالت نحوھا من 
خارجي مارق و ناصب حنق و ثابت مستبھم و ناشئ معاند و منافق مکذب و عثماني 

و عرف   حسود یعترض فیھا و یطعن و معتزلي قد نقض في الکالم و أبصر علم االختالف
ضروب التأویل قد التمس الحیل في إبطال مناقبه و تأول مشھور  الشبه و مواضع الطعن و

فضائله فمرة یتأولھا بما ال یحتمل و مرة یقصد أن یضع من قدرھا بقیاس منتقض و ال یزداد 
مع ذلك إال قوة و رفعة و وضوحا و استنارة و قد علمت أن معاویة و یزید و من کان 

و ثمانین سنة لم یدعوا جھدا في حمل الناس بعدھما من بني مروان أیام ملکھم و ذلك نح
   علی شتمه و لعنه و إخفاء فضائله و ستر مناقبه و سوابقه

روى خالد بن عبد اهللا الواسطي عن حصین بن عبد الرحمن عن ھالل بن یساف عن عبد 
 لما بویع لمعاویة أقام المغیرة بن شعبة خطباء یلعنون علیا ع فقال سعید بن  اهللا بن ظالم قال

  زید بن عمرو بن نفیل أ ال ترون إلی ھذا الرجل الظالم یأمر بلعن رجل من أھل الجنة
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روى سلیمان بن داود عن شعبة عن الحر بن الصباح قال سمعت عبد الرحمن بن األخنس 

   شھدت المغیرة بن شعبة خطب فذکر علیا ع فنال منه  یقول
ن المثنی النخعي عن ریاح بن روى أبو کریب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صدقة ب

بینما المغیرة بن شعبة بالمسجد األکبر و عنده ناس إذ جاءه رجل یقال له قیس   الحارث قال
   بن علقمة فاستقبل المغیرة فسب علیا ع

روى محمد بن سعید األصفھاني عن شریك عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن علي بن 
ل لي مروان ما کان في القوم أدفع عن صاحبنا من قا  الحسین عن أبیه علي بن الحسین ع قال

   صاحبکم قلت فما بالکم تسبونه علی المنابر قال إنه ال یستقیم لنا األمر إال بذلك
خطب مروان و الحسن ع   روى مالك بن إسماعیل أبو غسان النھدي عن ابن أبي سیف قال

تم شر الناس قال ال و جالس فنال من علي ع فقال الحسن ویلك یا مروان أ ھذا الذي تش
   لکنه خیر الناس

و روى أبو غسان أیضا قال قال عمر بن عبد العزیز کان أبي یخطب فال یزال مستمرا في 
خطبته حتی إذا صار إلی ذکر علي و سبه تقطع لسانه و اصفر وجھه و تغیرت حاله فقلت له 

مه أبوك ما تبعنا منھم في ذلك فقال أ و قد فطنت لذلك إن ھؤالء لو یعلمون من علي ما یعل
   رجل

قام رجل من ولد عثمان إلی ھشام بن عبد   و روى أبو عثمان قال حدثنا أبو الیقظان قال
   الملك یوم عرفة فقال إن ھذا یوم کانت الخلفاء تستحب فیه لعن أبي تراب

سب عدي بن أرطاة   و روى عمرو بن الفناد عن محمد بن فضیل عن أشعث بن سوار قال
علی المنبر فبکی الحسن البصري و قال لقد سب ھذا الیوم رجل إنه ألخو رسول اهللا علیا ع 

  ص في الدنیا و اآلخرة
کنت أنا و إبراھیم بن یزید جالسین في   و روى عدي بن ثابت عن إسماعیل بن إبراھیم قال

وقع الجمعة مما یلي أبواب کندة فخرج المغیرة فخطب فحمد اهللا ثم ذکر ما شاء أن یذکر ثم 
في علي ع فضرب إبراھیم علی فخذي أو رکبتي ثم قال أقبل علي فحدثني فإنا لسنا في 

  جمعة أ ال تسمع ما یقول ھذا
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قال ابن لعامر بن عبد اهللا بن   و روى عبد اهللا بن عثمان الثقفي قال حدثنا ابن أبي سیف قال

لی منابرھم ثمانین سنة فلم الزبیر لولده ال تذکر یا بني علیا إال بخیر فإن بني أمیة لعنوه ع
یزده اهللا بذلك إال رفعة إن الدنیا لم تبن شیئا قط إال رجعت علی ما بنت فھدمته و إن الدین 

   لم یبن شیئا قط و ھدمه
  و روى عثمان بن سعید قال حدثنا مطلب بن زیاد عن أبي بکر بن عبد اهللا األصبھاني قال

فلما کان یوم جمعة و ھو   هللا ال یزال یشتم علیا عکان دعي لبني أمیة یقال له خالد بن عبد ا
یخطب الناس قال و اهللا إن کان رسول اهللا لیستعمله و إنه لیعلم ما ھو و لکنه کان ختنه و قد 
نعس سعید بن المسیب ففتح عینیه ثم قال ویحکم ما قال ھذا الخبیث رأیت القبر انصدع و 

   رسول اهللا ص یقول کذبت یا عدو اهللا
بینما أنا بالمدینة عند   القناد قال حدثنا أسباط بن نصر الھمداني عن السدي قالو روى 

أحجار الزیت إذ أقبل راکب علی بعیر فوقف فسب علیا ع فخف به الناس ینظرون إلیه 
فبینما ھو کذلك إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فقال اللھم إن کان سب عبدا لك صالحا فأر 

   ر به بعیره فسقط فاندقت عنقهالمسلمین خزیه فما لبث أن نف
و روى عثمان بن أبي شیبة عن عبد اهللا بن موسی عن فطر بن خلیفة عن أبي عبد اهللا  

دخلت علی أم سلمة رحمھا اهللا فقالت لي أ یسب رسول اهللا ص فیکم و أنتم   الجدلي قال
   أحیاء قلت و أنی یکون ھذا قالت أ لیس یسب علي ع و من یحبه

قال ابن عباس   ن بکار الضبي قال حدثني أبو بکر الھذلي عن الزھري قالو روى العباس ب
لمعاویة أ ال تکف عن شتم ھذا الرجل قال ما کنت ألفعل حتی یربو علیه الصغیر و یھرم فیه 

  الکبیر فلما ولي عمر بن عبد العزیز کف عن شتمه فقال الناس ترك السنة
أو مرفوعا کیف أنتم إذا شملتکم فتنة یربو  قال و قد روي عن ابن مسعود إما موقوفا علیه

ء قیل  علیھا الصغیر و یھرم فیھا الکبیر یجري علیھا الناس فیتخذونھا سنة فإذا غیر منھا شي
  غیرت السنة

قال أبو جعفر و قد تعلمون أن بعض الملوك ربما أحدثوا قوال أو دینا لھوى فیحملون الناس 
أخذ الناس الحجاج بن یوسف بقراءة عثمان و ترك علی ذلك حتی ال یعرفوا غیره کنحو ما 



  
  
  
  
  
  

  ٣٥٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
قراءة ابن مسعود و أبي بن کعب و توعد علی ذلك بدون ما صنع ھو و جبابرة بني أمیة و 
طغاة مروان بولد علي ع و شیعته و إنما کان سلطانه نحو عشرین سنة فما مات الحجاج 

یعرفون غیرھا إلمساك اآلباء حتی اجتمع أھل العراق علی قراءة عثمان و نشأ أبناؤھم و ال 
عنھا و کف المعلمین عن تعلیمھا حتی لو قرأت علیھم قراءة عبد اهللا و أبي ما عرفوھا و 
لظنوا بتألیفھا االستکراه و االستھجان إللف العادة و طول الجھالة ألنه إذا استولت علی الرعیة 

ھم التقیة اتفقوا علی التخاذل الغلبة و طالت علیھم أیام التسلط و شاعت فیھم المخافة و شملت
و التساکت فال تزال األیام تأخذ من بصائرھم و تنقص من ضمائرھم و تنقض من مرائرھم 
حتی تصیر البدعة التي أحدثوھا غامرة للسنة التي کانوا یعرفونھا و لقد کان الحجاج و من 

یة علی إخفاء محاسن واله کعبد الملك و الولید و من کان قبلھما و بعدھما من فراعنة بني أم
علي ع و فضائله و فضائل ولده و شیعته و إسقاط أقدارھم أحرص منھم علی إسقاط قراءة 
عبد اهللا و أبي ألن تلك القراءات ال تکون سببا لزوال ملکھم و فساد أمرھم و انکشاف حالھم 

نبوذ و في اشتھار فضل علي ع و ولده و إظھار محاسنھم بوارھم و تسلیط حکم الکتاب الم
علیھم فحرصوا و اجتھدوا في إخفاء فضائله و حملوا الناس علی کتمانھا و سترھا و أبی اهللا 
أن یزید أمره و أمر ولده إال استنارة و إشراقا و حبھم إال شغفا و شدة و ذکرھم إال انتشارا و 

إعظاما کثرة و حجتھم إال وضوحا و قوة و فضلھم إال ظھورا و شأنھم إال علوا و أقدارھم إال 
حتی أصبحوا بإھانتھم إیاھم أعزاء و بإماتتھم ذکرھم أحیاء و ما أرادوا به و بھم من الشر 
تحول خیرا فانتھی إلینا من ذکر فضائله و خصائصه و مزایاه و سوابقه ما لم یتقدمه السابقون 

في الشھرة  کالقبلة المنصوبة  و ال ساواه فیه القاصدون و ال یلحقه الطالبون و لو ال أنھا کانت
و کالسنن المحفوظة في الکثرة لم یصل إلینا منھا في دھرنا حرف واحد إذا کان األمر کما 

  .وصفناه
قال فأما ما احتج به الجاحظ بإمامة أبي بکر بکونه أول الناس إسالما فلو کان ھذا احتجاجا 

ر و ید أبي صحیحا الحتج به أبو بکر یوم السقیفة و ما رأیناه صنع ذلك ألنه أخذ بید عم
عبیدة بن الجراح و قال للناس قد رضیت لکم أحد ھذین الرجلین فبایعوا منھما من شئتم و 
لو کان ھذا احتجاجا صحیحا لما قال عمر کانت بیعة أبي بکر فلتة وقی اهللا شرھا و لو کان 
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احتجاجا صحیحا الدعی واحد من الناس ألبي بکر اإلمامة في عصره أو بعد عصره بکونه 

إلی اإلسالم و ما عرفنا أحدا ادعی له ذلك علی أن جمھور المحدثین لم یذکروا أن أبا سبق 
بکر أسلم إال بعد عدة من الرجال منھم علي بن أبي طالب و جعفر أخوه و زید بن حارثة و 
أبو ذر الغفاري و عمرو بن عنبسة السلمي و خالد بن سعید بن العاص و خباب بن األرت و 

یات الصحیحة و األسانید القویة و الوثیقة وجدناھا کلھا ناطقة بأن علیا ع أول إذا تأملنا الروا
  .من أسلم

فأما الروایة عن ابن عباس أن أبا بکر أولھم إسالما فقد روي عن ابن عباس خالف ذلك 
   بأکثر مما رووا و أشھر فمن ذلك

یالسي عن عمرو ما رواه یحیی بن حماد عن أبي عوانة و سعید بن عیسی عن أبي داود الط
   أول من صلی من الرجال علي ع  بن میمون عن ابن عباس أنه قال

وروى الحسن البصري قال حدثنا عیسی بن راشد عن أبي بصیر عن عکرمة عن ابن عباس  
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ   علی کل مسلم بقوله تعالی  فرض اهللا تعالی االستغفار لعلي ع في القرآن  قال

   فکل من أسلم بعد علي فھو یستغفر لعلي ع  ا الَّذِینَ سَبَقُونا بِالْإِیمانِلِإِخْوانِنَ
السباق ثالثة سبق   وروى سفیان بن عیینة عن ابن أبي نجیح عن مجاھد عن ابن عباس قال

یوشع بن نون إلی موسی و سبق صاحب یس إلی عیسی و سبق علي بن أبي طالب إلی 
   محمد علیه و علیھم السالم

قول ابن عباس في سبق علي ع إلی اإلسالم و ھو أثبت من حدیث الشعبي و أشھر فھذا 
   علی أنه قد روي عن الشعبي خالف ذلك من حدیث
قال رسول اهللا ص لعلي ع ھذا أول من   أبي بکر الھذلي و داود بن أبي ھند عن الشعبي قال

   آمن بي و صدقني و صلی معي
اإلسالم المذکورة في الکتب الصحاح و األسانید الموثوق قال فأما األخبار الواردة بسبقه إلی 

  :بھا فمنھا
ما روى شریك بن عبد اهللا عن سلیمان بن المغیرة عن زید بن وھب عن عبد اهللا بن مسعود 

ء علمته من أمر رسول اهللا ص أني قدمت مکة مع عمومة لي و ناس من  أول شي  أنه قال
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ا إلی العباس بن عبد المطلب فانتھینا إلیه و ھو قومي و کان من أنفسنا شراء عطر فأرشدن

جالس إلی زمزم فبینا نحن عنده جلوسا إذ أقبل رجل من باب الصفا و علیه ثوبان أبیضان و 
له وفرة إلی أنصاف أذنیه جعدة أشم أقنی أدعج العینین کث اللحیة براق الثنایا أبیض تعلوه 

مراھق أو محتلم حسن الوجه تقفوھم امرأة قد  حمرة کأنه القمر لیلة البدر و علی یمینه غالم
سترت محاسنھا حتی قصدوا نحو الحجر فاستلمه و استلمه الغالم ثم استلمته المرأة ثم طاف 
بالبیت سبعا و الغالم و المرأة یطوفان معه ثم استقبل الحجر فقام و رفع یدیه و کبر و قام 

ا و کبرت فأطال القنوت ثم رکع و رکع الغالم إلی جانبه و قامت المرأة خلفھا فرفعت یدیھ
الغالم و المرأة ثم رفع رأسه فأطال و رفع الغالم و المرأة معه یصنعان مثل ما یصنع فلما 
رأینا شیئا ننکره ال نعرفه بمکة أقبلنا علی العباس فقلنا یا أبا الفضل إن ھذا الدین ما کنا 

ن أخي ھذا محمد بن عبد اهللا و ھذا نعرفه فیکم قال أجل و اهللا قلنا فمن ھذا قال ھذا اب
الغالم ابن أخي أیضا ھذا علي بن أبي طالب و ھذه المرأة زوجة محمد ھذه خدیجة بنت 

  خویلد و اهللا ما علی وجه األرض أحد یدین بھذا الدین إال ھؤالء الثالثة
و من حدیث موسی بن داود عن خالد بن نافع عن عفیف بن قیس الکندي و قد رواه عن 

أیضا مالك بن إسماعیل النھدي و الحسن بن عنبسة الوراق و إبراھیم بن محمد بن  عفیف
میمونة قالوا جمیعا حدثنا سعید بن جشم عن أسد بن عبد اهللا البجلي عن یحیی بن عفیف 

کنت في الجاھلیة عطارا فقدمت مکة فنزلت علی العباس بن عبد   بن قیس عن أبیه قال
أنظر إلی الکعبة و قد تحلقت الشمس في السماء أقبل شاب المطلب فبینا أنا جالس عنده 

کأن في وجھه القمر حتی رمی ببصره إلی السماء فنظر إلی الشمس ساعة ثم أقبل حتی دنا 
من الکعبة فصف قدمیه یصلي فخرج علی أثره فتی کأن وجھه صفیحة یمانیة فقام عن یمینه 

ى الشاب راکعا فرکعا معه ثم أھوى إلی فجاءت امرأة متلففة في ثیابھا فقامت خلفھما فأھو
األرض ساجدا فسجدا معه فقلت للعباس یا أبا الفضل أمر عظیم فقال أمر و اهللا عظیم أ 
تدري من ھذا الشاب قلت ال قال ھذا ابن أخي ھذا محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب أ 

المطلب أ تدري  تدري من ھذا الفتی قلت ال قال ھذا ابن أخي علي بن أبي طالب بن عبد
من المرأة قلت ال قال ھذه ابنة خویلد بن أسد بن عبد العزى ھذه خدیجة زوج محمد ھذا و 
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و   إن محمدا ھذا یذکر أن إلھه إله السماء و األرض و أمره بھذا الدین فھو علیه کما ترى
ة و یزعم أنه نبي و قد صدقه علی قوله علي ابن عمه ھذا الفتی و زوجته خدیجة ھذه المرأ

اهللا ما أعلم علی وجه األرض کلھا أحدا علی ھذا الدین غیر ھؤالء الثالثة قال عفیف فقلت 
   له فما تقولون أنتم قال ننتظر الشیخ ما یصنع یعني أبا طالب أخاه

وروى عبد اهللا بن موسی و الفضل بن دکین و الحسن بن عطیة قالوا حدثنا خالد بن طھمان 
کنت أوصی النبي ص فقال لي ھل لك أن نعود   ل بن یسار قالعن نافع بن أبي نافع عن معق

فاطمة قلت نعم یا رسول اهللا فقام یمشي متوکئا علي و قال أما إنه سیحمل ثقلھا غیرك و 
ء فدخلنا علی فاطمة ع  یکون أجرھا لك قال فو اهللا کأنه لم یکن علي من ثقل النبي ص شي

و اشتد حزني و قال لي النساء زوجك أبوك فقال لھا ص کیف تجدینك قالت لقد طال أسفي 
فقیرا ال مال له فقال لھا أ ما ترضین أني زوجتك أقدم أمتي سلما و أکثرھم علما و أفضلھم 

و قد روى ھذا الخبر یحیی بن عبد الحمید و عبد : حلما قالت بلی رضیت یا رسول اهللا
  اظه أو نحوھاالسالم بن صالح عن قیس بن الربیع عن أبي أیوب األنصاري بألف

أن رسول اهللا   وروى عبد السالم بن صالح عن إسحاق األزرق عن جعفر بن محمد عن آبائه
ص لما زوج فاطمة دخل النساء علیھا فقلن یا بنت رسول اهللا خطبك فالن و فالن فردھم 
عنك و زوجك فقیرا ال مال له فلما دخل علیھا أبوھا ص رأى ذلك في وجھھا فسألھا 

فقال یا فاطمة إن اهللا أمرني فأنکحتك أقدمھم سلما و أکثرھم علما و  فذکرت له ذلك
  أعظمھم حلما و ما زوجتك إال بأمر من السماء أ ما علمت أنه أخي في الدنیا و اآلخرة

أن أبا بکر و عمر خطبا فاطمة ع   وروى عثمان بن سعید عن الحکم بن ظھیر عن السدي
ك فخطبھا علي ع فزوجه إیاھا و قال لھا زوجتك فردھما رسول اهللا ص و قال لم أومر بذل

  أقدم األمة إسالما
و ذکر تمام الحدیث قال و قد روى ھذا الخبر جماعة من الصحابة منھم أسماء بنت عمیس 

  .و أم أیمن و ابن عباس و جابر بن عبد اهللا
أبا ذر أتیت   قال و قد روى محمد بن عبد اهللا بن أبي رافع عن أبیه عن جده أبي رافع قال

بالربذة أودعه فلما أردت االنصراف قال لي و ألناس معي ستکون فتنة فاتقوا اهللا و علیکم 
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بالشیخ علي بن أبي طالب فاتبعوه فإني سمعت رسول اهللا ص یقول له أنت أول من آمن بي 
و أول من یصافحني یوم القیامة و أنت الصدیق األکبر و أنت الفاروق الذي یفرق بین الحق 

اطل و أنت یعسوب المؤمنین و المال یعسوب الکافرین و أنت أخي و وزیري و خیر و الب
   من أترك بعدي تقضي دیني و تنجز موعدي

قال و قد روى ابن أبي شیبة عن عبد اهللا بن نمیر عن العالء بن صالح عن المنھال بن عمرو 
د اهللا و أخو رسوله أنا عب  عن عباد بن عبد اهللا األسدي قال سمعت علي بن أبي طالب یقول

   و أنا الصدیق األکبر ال یقولھا غیري إال کذاب و لقد صلیت قبل الناس سبع سنین
سمعت علیا ع یخطب علی منبر البصرة و یقول أنا   وروت معاذة بنت عبد اهللا العدویة قالت

   الصدیق األکبر آمنت قبل أن یؤمن أبو بکر و أسلمت قبل أن یسلم
: مع رسول اهللا ص  أنا أول رجل أسلم  رني أنه سمع علیا ع یقولوروى حبة بن جوین الع

   رواه أبو داود الطیالسي عن شعبة عن سفیان الثوري عن سلمة بن کھیل عن حبة بن جوین
وروى عثمان بن سعید الخراز عن علي بن حرار عن علي بن عامر عن أبي الحجاف عن 

ل الناس سبع سنین و کنا نسجد و ال صلیت قب  حکیم مولی زاذان قال سمعت علیا ع یقول
   نرکع و أول صالة رکعنا فیھا صالة العصر فقلت یا رسول اهللا ما ھذا قال أمرت به

وروى إسماعیل بن عمرو عن قیس بن الربیع عن عبد اهللا بن محمد بن عقیل عن جابر بن 
   صلی رسول اهللا ص یوم اإلثنین و صلی علي یوم الثالثاء بعده  عبد اهللا قال

استنبئ النبي ص یوم اإلثنین و أسلم علي یوم   عن أنس بن مالك  و في الروایة األخرى
   الثالثاء بعده

أن رسول اهللا ص صلی أول صالة صالھا غداة اإلثنین و صلت خدیجة آخر   و روى أبو رافع
   نھار یومھا ذلك و صلی علي ع یوم الثالثاء غدا ذلك الیوم

کثیرة متعددة عن زید بن أرقم و سلمان الفارسي و جابر بن  قال و قد روي بروایات مختلفة
  عبد اهللا و أنس بن مالك أن علیا ع أول من أسلم و ذکر الروایات و الرجال بأسمائھم و

  روى سلمة بن کھیل عن رجاله الذین ذکرھم أبو جعفر في الکتاب أن رسول اهللا ص قال
   ي طالبأولکم ورودا علي الحوض أولکم إسالما علي بن أب
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قال سمعت   وروى یاسین بن محمد بن أیمن عن أبي حازم مولی ابن عباس عن ابن عباس

کفوا عن علي بن أبي طالب فإني سمعت من رسول اهللا ص   عمر بن الخطاب و ھو یقول
یقول فیه خصاال لو أن خصلة منھا في جمیع آل الخطاب کان أحب لي مما طلعت علیه 

کر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و أبو عبیدة مع نفر من الشمس کنت ذات یوم و أبو ب
أصحاب رسول اهللا ص نطلبه فانتھینا إلی باب أم سلمة فوجدنا علیا متکئا علی نجاف الباب 
فقلنا أردنا رسول اهللا ص فقال ھو في البیت رویدکم فخرج رسول اهللا ص فسرنا حوله فاتکأ 

ر یا علي بن أبي طالب إنك مخاصم و إنك علی علي ع و ضرب بیده علی منکبه فقال أبش
تخصم الناس بسبع ال یجاریك أحد في واحدة منھن أنت أول الناس إسالما و أعلمھم بأیام 

   اهللا
  .و ذکر الحدیث

  .قال و قد روى أبو سعید الخدري عن النبي ص مثل ھذا الحدیث
ئکة علي و علی لقد صلت المال  قال روى أبو أیوب األنصاري عن رسول اهللا ص أنه قال
   علي ع سبع سنین و ذلك أنه لم یصل معي رجل فیھا غیره

  إنما تبعني حر و عبد  قال أبو جعفر فأما ما رواه الجاحظ من قوله ص
فإنه لم یسم في ھذا الحدیث أبا بکر و بالال و کیف و أبو بکر لم یشتر بالال إال بعد ظھور 

یة بن خلف و لم یکن ذلك حال إخفاء رسول اإلسالم بمکة فلما أظھر بالل إسالمه عذبه أم
  .اهللا ص الدعوة و ال في ابتداء أمر اإلسالم

  .و قد قیل إنه ع إنما عنی بالحر علي بن أبي طالب و بالعبد زید بن حارثة
و روى ذلك محمد بن إسحاق قال و قد روى إسماعیل بن نصر الصفار عن محمد بن 

و عنده جماعة من التابعین و ذکر علي بن أبي  قال الحجاج للحسن  ذکوان عن الشعبي قال
طالب ما تقول أنت یا حسن فقال ما أقول ھو أول من صلی إلی القبلة و أجاب دعوة رسول 
اهللا ص و إن لعلي منزلة من ربه و قرابة من رسوله و قد سبقت له سوابق ال یستطیع ردھا 

  .بیوت و أمر بصرفناأحد فغضب الحجاج غضبا شدیدا و قام عن سریره فدخل بعض ال
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قال الشعبي و کنا جماعة ما منا إال من نال من علي ع مقاربة للحجاج غیر الحسن بن أبي 

   الحسن رحمه اهللا
قال قال رجل للحسن   و روى محرز بن ھشام عن إبراھیم بن سلمة عن محمد بن عبید اهللا
دما إنه ألول من أسلم  ما لنا ال نراك تثني علی علي و تقرظه قال کیف و سیف الحجاج یقطر

  .و حسبکم بذلك
  .قال فھذه األخبار

و أما األشعار المرویة فمعروفة کثیرة منتشرة فمنھا قول عبد اهللا بن أبي سفیان بن الحارث بن 
  عبد المطلب مجیبا للولید بن عقبة بن أبي معیط

 و إن ولي األمر بعد محمد
 

  علي و في کل المواطن صاحبه
  و صنوه وصي رسول اهللا حقا

 
  و أول من صلی و من الن جانبه

  و قال خزیمة بن ثابت في ھذا
  وصي رسول اهللا من دون أھله

 
  و فارسه مذ کان في سالف الزمن

  و أول من صلی من الناس کلھم
 

  سوى خیرة النسوان و اهللا ذو منن
  و قال أبو سفیان بن حرب بن أمیة بن عبد شمس حین بویع أبو بکر

  ا کنت أحسب أن األمر منصرفم
 

  عن ھاشم ثم منھا عن أبي حسن
  أ لیس أول من صلی لقبلتھم

 
  و أعلم الناس باألحکام و السنن

  و قال أبو األسود الدؤلي یھدد طلحة و الزبیر
 و إن علیا لکم مصحر

 
 یماثله األسد األسود

  أما إنه أول العابدین
 

 بمکة و اهللا ال یعبد
   ل سعید بن قیس الھمداني یرتجز بصفینو قا

  ھذا علي و ابن عم المصطفی
 

  أول من أجابه فیما روى
  ھو اإلمام ال یبالي من غوى

  
   و قال زفر بن یزید بن حذیفة األسدي
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  فحوطوا علیا و انصروه فإنه

 
  وصي و في اإلسالم أول أول

 و إن تخذلوه و الحوادث جمة
 

  لفلیس لکم عن أرضکم متحو
ء القبیلین التواطؤ و االتفاق کان ورودھما حجة  قال و األشعار کاألخبار إذا امتنع في مجي

فأما قول الجاحظ فأوسط األمور أن نجعل إسالمھما معا فقد أبطل بھذا ما احتج به إلمامة أبي 
  .بکر ألنه احتج بالسبق و قد عدل اآلن عنه
ذکر سبق علي ع إال مجامعتکم إیانا علی أنه أسلم  قال أبو جعفر و یقال لھم لسنا نحتاج من

  .قبل الناس و دعواکم أنه أسلم و ھو طفل دعوى غیر مقبولة ال بحجة
  فإن قلتم و دعوتکم أنه أسلم و ھو بالغ دعوى غیر مقبولة إال بحجة 

قلنا قد ثبت إسالمه بحکم إقرارکم و لو کان طفال لکان في الحقیقة غیر مسلم ألن اسم 
ان و اإلسالم و الکفر و الطاعة و المعصیة إنما یقع علی البالغین دون األطفال و المجانین اإلیم

   و إذا أطلقتم و أطلقنا اسم اإلسالم فاألصل في اإلطالق الحقیقة کیف
   أنت أول من آمن بي و أنت أول من صدقني  و قد قال النبي ص

  و قال لفاطمة زوجتك أقدمھم سلما أو قال إسالما
  .الوا إنما دعاه النبي ص إلی اإلسالم علی جھة العرض ال التکلیففإن ق

قلنا قد وافقتمونا علی الدعاء و حکم الدعاء حکم األمر و التکلیف ثم ادعیتم أن ذلك کان 
  .علی وجه العرض و لیس لکم أن تقبلوا معنی الدعاء عن وجھه إال لحجة

یعتمد مثل ذلك مع األطفال قلنا إن ذلك  فإن قالوا لعله کان علی وجه التأدیب و التعلیم کما
إنما یکون إذا تمکن اإلسالم بأھله أو عند النشوء علیه و الوالدة فیه فأما في دار الشرك فال 
یقع مثل ذلك ال سیما إذا کان اإلسالم غیر معروف و ال معتاد بینھم علی أنه لیس من سنة 

ق بینھم و بین آبائھم قبل أن یبلغوا النبي ص دعاء أطفال المشرکین إلی اإلسالم و التفری
  .الحلم

و أیضا فمن شأن الطفل اتباع أھله و تقلید أبیه و المضي علی منشئه و مولده و قد کانت 
منزلة النبي ص حینئذ منزلة ضیق و شدة و وحدة و ھذه منازل ال ینتقل إلیھا إال من ثبت 

  .اإلسالم عنده بحجة و دخل الیقین قلبه بعلم و معرفة
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ن قالوا إن علیا ع کان یألف النبي ص فوافقه علی طریق المساعدة له قلنا إنه و إن کان فإ

یألفه أکثر من أبویه و إخوته و عمومته و أھل بیته و لم یکن اإللف لیخرجه عما نشأ علیه و 
ألن اإلسالم ھو خلع األنداد و البراءة ممن   لم یکن اإلسالم مما غذي به و کرر علی سمعه

  .هللا و ھذا ال یجتمع في اعتقاد طفلأشرك با
و من العجب قول العباس لعفیف بن قیس ننتظر الشیخ و ما یصنع فإذا کان العباس و حمزة 
ینتظران أبا طالب و یصدران عن رأیه فکیف یخالفه ابنه و یؤثر القلة علی الکثرة و یفارق 

  .ر معرفة و ال علم بما فیهالمحبوب إلی المکروه و العز إلی الذل و األمن إلی الخوف عن غی
فأما قوله إن المقلل یزعم أنه أسلم و ھو ابن خمس سنین و المکثر یزعم أنه أسلم و ھو ابن 
تسع سنین فأول ما یقال في ذلك إن األخبار جاءت في سنه ع یوم أسلم علی خمسة أقسام 

  فجعلناه في قسمین القسم األول الذین قالوا أسلم و ھو ابن خمس عشرة سنة
حدثنا بذلك أحمد بن سعید األسدي عن إسحاق بن بشر القرشي عن األوزاعي عن حمزة 

سألت خباب بن األرت عن إسالم علي فقال أسلم و ھو   بن حبیب عن شداد بن أوس قال
ابن خمس عشرة سنة و لقد رأیته یصلي قبل الناس مع النبي ص و ھو یومئذ بالغ مستحکم 

   البلوغ
أن أول من أسلم علي بن أبي طالب و   عمر عن قتادة عن الحسنو روى عبد الرزاق عن م
  ھو ابن خمس عشرة سنة

  القسم الثاني الذین قالوا إنه أسلم و ھو ابن أربع عشرة سنة
کنا نعبد الحجارة و   رواه أبو قتادة الحراني عن أبي حازم األعرج عن حذیفة بن الیمان قال

ة قائم یصلي مع النبي ص لیال و نھارا و قریش نشرب الخمر و علي من أبناء أربع عشرة سن
   یومئذ تسافه رسول اهللا ص ما یذب عنه إال علي ع
  أسلم علي و ھو ابن أربع عشرة سنة  و روى ابن أبي شیبة عن جریر بن عبد الحمید قال

  القسم الثالث الذین قالوا أسلم و ھو ابن إحدى عشرة سنة
مد بن عمر عن عبد اهللا بن سمعان عن جعفر بن رواه إسماعیل بن عبد اهللا الرقي عن مح

  أن علیا حین أسلم کان ابن إحدى عشرة سنة  محمد ع عن أبیه محمد بن علي ع
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أول من آمن باهللا علي بن أبي   وروى عبد اهللا بن زیاد المدني عن محمد بن علي الباقر ع قال

  ع و عشرین سنةطالب و ھو ابن إحدى عشرة سنة و ھاجر إلی المدینة و ھو ابن أرب
   القسم الرابع الذین قالوا إنه أسلم و ھو ابن عشر سنین

أول ذکر آمن و صدق بالنبوة علي بن أبي   رواه نوح بن دراج عن محمد بن إسحاق قال
طالب ع و ھو ابن عشر سنین ثم أسلم زید بن حارثة ثم أسلم أبو بکر و ھو ابن ست و 

  ثالثین سنة فیما بلغنا
   ذین قالوا إنه أسلم و ھو ابن تسع سنینالقسم الخامس ال

أول من أسلم من   رواه الحسن بن عنبسة الوراق عن سلیم مولی الشعبي عن الشعبي قال
الرجال علي بن أبي طالب و ھو ابن تسع سنین و کان له یوم قبض رسول اهللا ص تسع و 

  عشرون سنة
  .الجاحظ جھلھا أو قصد العنادقال شیخنا أبو جعفر فھذه األخبار کما تراھا فإما أن یکون 

فأما قوله فالقیاس أن نأخذ بأوسط األمرین من الروایتین فنقول إنه أسلم و ھو ابن سبع سنین 
فإن ھذا تحکم منه و یلزمه مثله في رجل ادعی قبل رجل عشرة دراھم فأنکر ذلك و قال 

سبعة دراھم و یلزمه إنما یستحق قبلي أربعة دراھم فینبغي أن نأخذ األمر المتوسط و یلزمه 
في أبي بکر حیث قال قوم کان کافرا و قال قوم کان إماما عادال أن نقول أعدل األقاویل 
أوسطھا و ھو منزلة بین المنزلتین فنقول کان فاسقا ظالما و کذلك في جمیع األمور المختلف 

  .فیھا
مر و أبي بکر و فأما قوله و إنما یعرف حق ذلك من باطله بأن نحصي سني والیة عثمان و ع

سني الھجرة و مقام النبي ص بمکة بعد الرسالة إلی أن ھاجر فیقال له لو کانت الروایات 
   متفقة علی ھذه التاریخات لکان لھذا القول مساغ و لکن الناس قد اختلفوا في ذلك

   إن رسول اهللا ص أقام بمکة بعد الرسالة خمس عشرة سنة رواه ابن عباس  فقیل
  شرة سنة و روي عن ابن عباس أیضاثالث ع  و قیل

   و أکثر الناس یرونه
   رواه عروة بن الزبیر و ھو قول الحسن البصري و سعید بن المسیب  عشر سنین  و قیل
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و اختلفوا في سن رسول اهللا ص فقال قوم کان ابن خمس و ستین و قیل کان ابن ثالث و 

کان ابن سبع و ستین و قیل کان ستین و قیل کان ابن ستین و اختلفوا في سن علي ع فقیل 
  .ابن خمس و ستین و قیل ابن ثالث و ستین و قیل ابن ستین و قیل ابن تسع و خمسین

فکیف یمکن مع ھذه االختالفات تحقیق ھذه الحال و إنما الواجب أن یرجع إلی إطالق 
کافر إال قولھم أسلم علي فإن ھذا االسم ال یکون مطلقا إال علی البالغ کما ال یطلق اسم ال

علی البالغ علی أن ابن إحدى عشرة سنة یکون بالغا و یولد له األوالد فقد روت الرواة أن 
إال باثنتي عشرة سنة و ھذا یوجب أنه احتلم   عمرو بن العاص لم یکن أسن من ابنه عبد اهللا

  .و بلغ في أقل من إحدى عشرة سنة
عبد اهللا بن ]  علي بن[من أبیه  و روي أیضا أن محمد بن عبد اهللا بن العباس کان أصغر

العباس بإحدى عشرة سنة فیلزم الجاحظ أن یکون عبد اهللا بن العباس حین مات رسول اهللا 
   ص غیر مسلم علی الحقیقة و ال مثاب و ال مطیع باإلسالم ألنه کان یومئذ ابن عشر سنین

   ا ابن عشر سنینتوفي رسول اهللا ص و أن  رواه ھشیم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال
قال الجاحظ فإن قالوا فلعله و ھو ابن سبع سنین أو ثماني سنین قد بلغ من فطنته و ذکائه . 

و صحة لبه و صدق حدسه و انکشاف العواقب له و إن لم یکن جرب األمور و ال فاتح 
لھم  الرجال و ال نازع الخصوم ما یعرف به جمیع ما یحب علی البالغ معرفته و اإلقرار به قیل

إنما نتکلم علی ظواھر األحوال و ما شاھدنا علیه طبائع األطفال فإنا وجدنا حکم ابن سبع 
سنین أو ثمان ما لم یعلم باطن أمره و خاصة طبعه حکم األطفال و لیس لنا أن نزیل ظاھر 
حکمه و الذي نعرف من حال أفناء جنسه بلعل و عسی ألنا و إن کنا ال ندري لعله قد کان 

  .ة في الفطنة فلعله قد کان ذا نقص فیھاذا فضیل
ھذا علی تجویز أن یکون علي ع في الغیب قد أسلم و ھو ابن سبع أو ثمان إسالم البالغ غیر 
أن الحکم علی مجرى أمثاله و أشکاله الذین أسلموا و ھم في مثل سنه إذ کان إسالم ھؤالء 

  .عن تربیة الحاضن و تلقین القیم و ریاضة السائس
أو ثمان و عرف   د التحقیق فإنه ال تجویز لمثل ذلك ألنه لو کان أسلم و ھو ابن سبعفأما عن

فضل ما بین األنبیاء و الکھنة و فرق ما بین الرسل و السحرة و فرق ما بین خبر النبي و 
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المنجم و حتی عرف کید األریب و موضع الحجة و بعد غور المتنبئ کیف یلبس علی 

دھماء و عرف الممکن في الطبع من الممتنع و ما یحدث باالتفاق العقالء و تستمال عقول ال
مما یحدث باألسباب و عرف قدر القوى و غایة الحیلة و منتھی التمویه و الخدیعة و ما ال 
یحتمل أن یحدثه إال الخالق سبحانه و ما یجوز علی اهللا في حکمته مما ال یجوز و کیف 

لکان کونه علی ھذه الحال و ھذه مع فرط الصبا التحفظ من الھوى و االحتراس من الخداع 
و الحداثة و قلة التجارب و الممارسة خروجا من العادة و من المعروف مما علیه ترکیب 
ھذه الخلقة و لیس یصل أحد إلی معرفة نبي و کذب متنبئ حتی یجتمع فیه ھذه المعارف 

ي ع علی ھذه الصفة و معه التي ذکرناھا و األسباب التي وصفناھا و فصلناھا و لو کان عل
ھذه الخاصیة لکان حجة علی العامة و آیة تدل علی النبوة و لم یکن اهللا عز و جل لیخصه 
بمثل ھذه األعجوبة إال و ھو یرید أن یحتج بھا و یجعلھا قاطعة لعذر الشاھد و حجة علی 

أنطق عیسی في  الغائب و لو ال أن اهللا أخبر عن یحیی بن زکریا أنه آتاه الحکم صبیا و أنه
المھد ما کانا في الحکم و ال في المغیب إال کسائر الرسل و ما علیه جمیع البشر فإذا لم 

ء الحجة القاطعة و المشاھدة القائمة  ینطق لعلي ع بذلك قرآن و ال جاء الخبر به مجي
فالمعلوم عندنا في الحکم أن طباعه کطباع عمیه حمزة و العباس و ھما أمس بمعدن جماع 

لخیر منه أو کطباع جعفر و عقیل من رجال قومه و سادة رھطه و لو أن إنسانا ادعی مثل ا
ذلك ألخیه جعفر أو لعمیه حمزة و العباس ما کان عندنا في أمره إال مثل ما عندنا فیه أجاب 
شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا فقال ھذا کله مبني علی أنه أسلم و ھو ابن سبع أو ثمان و نحن 

أنا لو نزلنا علی   نه أسلم بالغا ابن خمس عشرة سنة أو ابن أربع عشرة سنة علیقد بینا أ
حکم الخصوم و قلنا ما ھو األشھر و األکثر من الروایة و ھو أنه أسلم و ھو ابن عشر لم یلزم 
ما قاله الجاحظ ألن ابن عشر قد یستجمع عقله و یعلم من مبادئ المعارف ما یستخرج به 

لمعقولة و متی کان الصبي عاقال ممیزا کان مکلفا بالعقلیات و إن کان کثیرا من األمور ا
تکلیفه بالشرعیات موقوفا علی حد آخر و غایة أخرى فلیس بمنکر أن یکون علي ع و ھو 
ابن عشر قد عقل المعجزة فلزمه اإلقرار بالنبوة و أسلم إسالم عالم عارف ال إسالم مقلد تابع 

دده من معرفة السحر و النجوم و الفصل بینھما و بین النبوة و و إن کان ما نسقه الجاحظ و ع
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معرفة ما یجوز في الحکمة مما ال یجوز و ما ال یحدثه إال الخالق و الفرق بینه و بین ما یقدر 
علیه القادرون بالقدرة و معرفة التمویه و الخدیعة و التلبیس و المماکرة شرطا في صحة 

و ال عمر و ال غیرھما من العرب و إنما التکلیف لھؤالء اإلسالم لما صح إسالم أبي بکر 
بالجمل و مبادئ المعارف ال بدقائقھا و الغامض منھا و لیس یفتقر اإلسالم إلی أن یکون 
المسلم قد فاتح الرجال و جرب األمور و نازع الخصوم و إنما یفتقر إلی صحة الغریزة و 

لو نشأ في دار لم یعاشر الناس بھا و ال فاتح کمال العقل و سالمة الفطرة أ ال ترى أن طفال 
الرجال و ال نازع الخصوم ثم کمل عقله و حصلت العلوم البدیھیة عنده لکان مکلفا 

  .بالعقلیات
فأما توھمه أن علیا ع أسلم عن تربیة الحاضن و تلقین القیم و ریاضة السائس فلعمري إن 

منقطعا عن أبیه أبي طالب و ال عن محمدا ص کان حاضنه و قیمه و سائسه و لکن لم یکن 
إخوته طالب و عقیل و جعفر و ال عن عمومته و أھل بیته و ما زال مخالطا لھم ممتزجا بھم 
مع خدمته لمحمد ص فما باله لم یمل إلی الشرك و عبادة األصنام لمخالطته إخوته و أباه و 

ذا کان له أھل ذوو عمومته و أھله و ھم کثیر و محمد ص واحد و أنت تعلم أن الصبي إ
کثرة و فیھم واحد یذھب إلی رأي مفرد ال یوافقه علیه غیره منھم فإنه إلی ذوي الکثرة أمیل 
و عن ذي الرأي الشاذ المنفرد أبعد و علی أن علیا ع لم یولد في دار اإلسالم و إنما ولد في 

ه یعبدونھا فلو دار الشرك و ربي بین المشرکین و شاھد األصنام و عاین بعینه أھله و رھط
کان في دار اإلسالم لکان في القول مجال و لقیل إنه ولد بین المسلمین فإسالمه عن تلقین 
الظئر و عن سماع کلمة اإلسالم و مشاھدة شعاره ألنه لم یسمع غیره و ال خطر بباله سواه 

أنه فلما لم یکن ولد کذلك ثبت أن إسالمه إسالم الممیز العارف بما دخل علیه و لو ال 
   کذلك لما مدحه رسول اهللا ص بذلك و ال أرضی ابنته فاطمة لما وجدت من تزویجه

  بقوله لھا زوجتك أقدمھم سلما
   و ال قرن إلی

  و أکثرھم علما و أعظمھم حلما  قوله
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و الحلم العقل و ھذان األمران غایة الفضل فلو ال أنه أسلم إسالم عارف عالم ممیز لما ضم 

الحلم اللذین وصفه بھما و کیف یجوز أن یمدحه بأمر لم یکن مثابا إسالمه إلی العلم و 
علیه و ال معاقبا به لو ترکه و لو کان إسالمه عن تلقین و تربیة لما افتخر ھو ع به علی 

   رءوس األشھاد و ال خطب علی المنبر و ھو بین عدو و محارب و خاذل منافق
األکبر و الفاروق األعظم صلیت قبل الناس سبع أنا عبد اهللا و أخو رسوله و أنا الصدیق   فقال

   سنین و أسلمت قبل إسالم أبي بکر و آمنت قبل إیمانه
فھل بلغکم أن أحدا من أھل ذلك العصر أنکر ذلك أو عابه أو ادعاه لغیره أو قال له إنما 
کنت طفال أسلمت علی تربیة محمد ص ذلك و تلقینه إیاك کما یعلم الطفل الفارسیة و 

یة منذ یکون رضیعا فال فخر له في تعلم ذلك و خصوصا في عصر قد حارب فیه أھل الترک
  البصرة و الشام و النھروان و قد اعتورته األعداء و ھجته الشعراء فقال فیه النعمان بن بشیر

 لقد طلب الخالفة من بعید
 

  و سارع في الضالل أبو تراب
 معاویة اإلمام و أنت منھا

 
  رابعلی وتح بمنقطع الس

   و قال فیه أیضا بعض الخوارج
  دسسنا له تحت الظالم ابن ملجم

 
 جزاء إذا ما جاء نفسا کتابھا

 أبا حسن خذھا علی الرأس ضربة
 

 بکف کریم بعد موت ثوابھا
   و قال عمران بن حطان یمدح قاتله

 یا ضربة من تقي ما أراد بھا
 

 إال لیبلغ من ذي العرش رضوانا
  حینا فأحسبه إني ألذکره

 
 أوفی البریة عند اهللا میزانا

فلو وجد ھؤالء سبیال إلی دحض حجة فیما کان یفخر به من تقدم إسالمه لبدءوا بذلك و 
  .ترکوا ما ال معنی له

و قد أوردنا ما مدحه الشعراء به من سبقه إلی اإلسالم فکیف لم یرد علی ھؤالء الذین 
حربه و لقد قال في أمھات األوالد قوال خالف فیه عمر مدحوه بالسبق شاعر واحد من أھل 
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فذکروه بذلك و عابوه فکیف ترکوا أن یعیبوه بما کان یفتخر به مما ال فخر فیه عندھم و 

  .عابوه بقوله في أمھات األوالد
ثم یقال له خبرنا عن عبد اهللا بن عمر و قد أجازه النبي ص یوم الخندق و لم یجزه یوم أحد 

ما ذکرته و ھل کان یعلم فرق ما بین النبي و المتنبئ و یفصل بین السحر و  ھل کان یمیز
  .المعجزة إلی غیره مما عددت و فصلت

فإن قال نعم و تجاسر علی ذلك قیل له فعلي ع بذلك أولی من ابن عمر ألنه أذکی و أفطن 
ن و العود بعد لم یمیز بین المیزا  بال خالف بین العقالء و أنی یشك في ذلك و قد رویتم أنه

طول السن و کثرة التجارب و لم یمیز أیضا بین إمام الرشد و إمام الغي فإنه امتنع من بیعة 
علي ع و طرق علی الحجاج بابه لیال لیبایع لعبد الملك کیال یبیت تلك اللیلة بال إمام زعم 

   ألنه
  من مات و ال إمام له مات میتة جاھلیة  روي عن النبي ص أنه قال

بلغ من احتقار الحجاج له و استرذاله حاله أن أخرج رجله من الفراش فقال أصفق و حتی 
بیدك علیھا فذلك تمییزه بین المیزان و العود و ھذا اختیاره في األئمة و حال علي ع في 
ذکائه و فطنته و توقد حسه و صدق حدسه معلومة مشھورة فإذا جاز أن یصح إسالم ابن 

ك األمور التي سردھا الجاحظ و نسقھا و أظھر فصاحته و عمر و یقال عنه إنه عرف تل
  .تشدقه فیھا فعلي بمعرفة ذلك أحق و بصحة إسالمه أولی

و إن قال لم یکن ابن عمر یعلم و یعرف ذلك فقد أبطل إسالمه و طعن في رسول اهللا ص 
   حیث حکم بصحة إسالمه و أجازه یوم الخندق

   عاقلال أجیز إال البالغ ال  ألنه ع کان قال
  .و لذلك لم یجزه یوم أحد

ثم یقال له إن ما نقوله في بلوغ علي ع الحد الذي یحسن فیه التکلیف العقلي بل یجب و ھو 
ء الولد لستة أشھر و قد صحح ذلك أھل العلم و  ابن عشر سنین لیس بأعجب من مجي

ء الولد  مجي استنبطوه من الکتاب و إن کان خارجا من التعارف و التجارب و العادة و کذلك
  .لسنتین خارج أیضا عن التعارف و العادة و قد صححه الفقھاء و الناس
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و یروى أن معاذا لما نھی عمر عن رجم الحامل ترکھا حتی ولدت غالما قد نبتت ثنیتاه فقال 
أبوه ابني و رب الکعبة فثبت ذلك سنة یعمل بھا الفقھاء و قد وجدنا العادة تقضي بأن 

تي عشرة سنة و أنه أقل سن تحیض فیه المرأة و قد یکون في األقل نساء الجاریة تحیض الثن
یحضن لعشر و لتسع و قد ذکر ذلك الفقھاء و قد قال الشافعي في اللعان لو جاءت المرأة 
بحمل و زوجھا صبي له دون عشر سنین لم یکن ولدا له ألن من لم یبلغ عشر سنین من 

نین جاز أن یکون الولد له و کان بینھما لعان إذا لم الصبیان ال یولد له و إن کان له عشر س
  .یقر به

  .و قال الفقھاء أیضا إن نساء تھامة یحضن لتسع سنین لشدة الحر ببالدھن
قال الجاحظ و لو لم یعرف باطل ھذه الدعوى من آثر التقوى و تحفظ من الھوى إال بترك 

الرجال و ناوى األکفاء و  علي ع ذکر ذلك لنفسه و االحتجاج به علی خصمه و قد نازع
جامع أھل الشورى لکان کافیا و متی لم تصح لعلي ع ھذه الدعوى في أیامه و لم یذکرھا 

  .أھل عصره فھي عن ولده أعجز و منھم أضعف
و لم ینقل أن علیا ع احتج بذلك في موقف و ال ذکره في مجلس و ال قام به خطیبا و ال 

رسول ص عندکم مفزعا و معلما و جعله للناس إماما و ال أدلی به واثقا ال سیما و قد رضیه ال
ادعی له أحد ذلك في عصره کما لم یدعه لنفسه حتی یقول إنسان واحد الدلیل علی إمامته 
أن النبي ص دعاه إلی اإلسالم أو کلفه التصدیق قبل بلوغه لیکون ذلك آیة للناس في عصره 

لحة و الزبیر و عائشة من کل ما ادعاه من و حجة له و لولده من بعده فھذا کان أشد علی ط
  .فضائله و سوابقه و ذکر قرابته

ھذه   قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا إن مثل الجاحظ مع فضله و علمه ال یخفی علیه کذب
الدعوى و فسادھا و لکنه یقول ما یقوله تعصبا و عنادا و قد روى الناس کافة افتخار علي ع 

  النبي ص استنبئ یوم اإلثنین و أسلم علي یوم الثالثاء بالسبق إلی اإلسالم و أن
   صلیت قبل الناس سبع سنین  و أنه کان یقول

و أنه ما زال یقول أنا أول من أسلم و یفتخر بذلك و یفتخر له به أولیاؤه و مادحوه و شیعته 
لمنا في عصره و بعد وفاته و األمر في ذلك أشھر من کل شھیر و قد قدمنا منه طرفا و ما ع
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أحدا من الناس فیما خال استخف بإسالم علي ع و ال تھاون به و ال زعم أنه أسلم إسالم 
حدث غریر و طفل صغیر و من العجب أن یکون مثل العباس و حمزة ینتظران أبا طالب و 
فعله لیصدرا عن رأیه ثم یخالفه علي ابنه لغیر رغبة و ال رھبة یؤثر القلة علی الکثرة و الذل 

زة من غیر علم و ال معرفة بالعاقبة و کیف ینکر الجاحظ و العثمانیة أن رسول اهللا علی الع
  .ص دعاه إلی اإلسالم و کلفه التصدیق

أنه کلفه في مبدإ الدعوة قبل ظھور کلمة اإلسالم و انتشارھا   و قد روي في الخبر الصحیح
عام و دعاھم له فخرجوا بمکة أن یصنع له طعاما و أن یدعو له بني عبد المطلب فصنع له الط

ذلك الیوم و لم ینذرھم ص لکلمة قالھا عمه أبو لھب فکلفه في الیوم الثاني أن یصنع مثل 
ذلك الطعام و أن یدعوھم ثانیة فصنعه و دعاھم فأکلوا ثم کلمھم ص فدعاھم إلی الدین و 

أن  دعاه معھم ألنه من بني عبد المطلب ثم ضمن لمن یوازره منھم و ینصره علی قوله
یجعله أخاه في الدین و وصیه بعد موته و خلیفته من بعده فأمسکوا کلھم و أجابه ھو وحده 
و قال أنا أنصرك علی ما جئت به و أوازرك و أبایعك فقال لھم لما رأى منھم الخذالن و منه 
النصر و شاھد منھم المعصیة و منه الطاعة و عاین منھم اإلباء و منه اإلجابة ھذا أخي و 

و خلیفتي من بعدي فقاموا یسخرون و یضحکون و یقولون ألبي طالب أطع ابنك  وصیي
   فقد أمره علیك

الطعام و دعاء القوم صغیر ممیز و غر غیر عاقل و ھل یؤتمن علی سر   فھل یکلف عمل
النبوة طفل ابن خمس سنین أو ابن سبع و ھل یدعی في جملة الشیوخ و الکھول إال عاقل 

اهللا ص یده في یده و یعطیه صفقة یمینه باألخوة و الوصیة و  لبیب و ھل یضع رسول
الخالفة إال و ھو أھل لذلك بالغ حد التکلیف محتمل لوالیة اهللا و عداوة أعدائه و ما بال ھذا 
الطفل لم یأنس بأقرانه و لم یلصق بأشکاله و لم یر مع الصبیان في مالعبھم بعد إسالمه و 

  .معرفته ھو کأحدھم في طبقته کبعضھم في
و کیف لم ینزع إلیھم في ساعة من ساعاته فیقال دعاه داعي الصبا و خاطر من خواطر الدنیا 
و حملته الغرة و الحداثة علی حضور لھوھم و الدخول في حالھم بل ما رأیناه إال ماضیا علی 
إسالمه مصمما في أمره محققا لقوله بفعله قد صدق إسالمه بعفافه و زھده و لصق برسول 
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هللا ص من بین جمیع من بحضرته فھو أمینه و ألیفه في دنیاه و آخرته و قد قھر شھوته و ا

جاذب خواطره صابرا علی ذلك نفسه لما یرجو من فوز العاقبة و ثواب اآلخرة و قد ذکر ھو 
   ع في کالمه و خطبه بدء حاله و افتتاح أمره

فقالت قریش ساحر خفیف حیث أسلم لما دعا رسول اهللا ص الشجرة فأقبلت تخد األرض 
السحر فقال علي ع یا رسول اهللا أنا أول من یؤمن بك آمنت باهللا و رسوله و صدقتك فیما 
جئت به و أنا أشھد أن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر اهللا تصدیقا لنبوتك و برھانا علی صحة 

   دعوتك
حنق العثمانیة  فھل یکون إیمان قط أصح من ھذا اإلیمان و أوثق عقدة و أحکم مرة و لکن

و غیظھم و عصبیة الجاحظ و انحرافه مما ال حیلة فیه ثم لینظر المنصف و لیدع الھوى 
جانبا لیعلم نعمة اهللا علی علي ع باإلسالم حیث أسلم علی الوضع الذي أسلم علیه فإنه لو ال 
 األلطاف التي خص بھا و الھدایة التي منحھا لما کان إال کبعض أقارب محمد ص و أھله

فقد کان ممازجا له کممازجته و مخالطا له کمخالطة کثیر من أھله و رھطه و لم یستجب 
أحد له إال بعد حین و منھم من لم یستجب له أصال فإن جعفرا ع کان ملتصقا به و لم   منھم

یسلم حینئذ و کان عتبة بن أبي لھب ابن عمه و صھره زوج ابنته و لم یصدقه بل کان شدیدا 
خدیجة بنون من غیره و لم یسلموا حینئذ و ھم ربائبه و معه في دار واحدة و علیه و کان ل

کان أبو طالب أباه في الحقیقة و کافله و ناصره و المحامي عنه و من لواله لم تقم له قائمة و 
مع ذلك لم یسلم في أغلب الروایات و کان العباس عمه و صنو أبیه و کالقرین له في الوالدة 

ربیة و لم یستجب له إال بعد حین طویل و کان أبو لھب عمه و کدمه و لحمه و المنشإ و الت
و لم یسلم و کان شدیدا علیه فکیف ینسب إسالم علي ع إلی اإللف و التربیة و القرابة و 
اللحمة و التلقین و الحضانة و الدار الجامعة و طول العشرة و األنس و الخلوة و قد کان کل 

ثیر منھم و لم یھتد أحد منھم إذ ذاك بل کانوا بین من جحد و کفر ذلك حاصال لھؤالء أو لک
  .و مات علی کفره و من أبطأ و تأخر و سبق باإلسالم و جاء سکیتا و قد فاز بالمنزلة غیره
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و ھل یدل تأمل حال علي ع مع اإلنصاف إال علی أنه أسلم ألنه شاھد األعالم و رأى 

لرسالة و ثبت الیقین في قلبه بمعرفة و علم و نظر المعجزات و شم ریح النبوة و رأى نور ا
  .صحیح ال بتقلید و ال حمیة و ال رغبة و ال رھبة إال فیما یتعلق بأمور اآلخرة

قال الجاحظ فلو أن علیا ع کان بالغا حیث أسلم لکان إسالم أبي بکر و زید بن حارثة و 
یعتد به و لم یعوده و لم خباب بن األرت أفضل من إسالمه ألن إسالم المقتضب الذي لم 
إلیه و ذلك ألن صاحب   یمرن علیه أفضل من إسالم الناشئ الذي ربي فیه و نشأ و حبب

التربیة یبلغ حیث یبلغ و قد أسقط إلفه عنه مؤنة الرویة و الخاطر و کفاه عالج القلب و 
مشقة اضطراب النفس و زید و خباب و أبو بکر یعانون من کلفة النظر و مؤنة التأمل و 

االنتقال من الدین الذي قد طال إلفھم له ما ھو غیر خاف و لو کان علي حیث أسلم بالغا 
مقتضبا کغیره ممن عددنا کان إسالمھم أفضل من إسالمه ألن من أسلم و ھو یعلم أن له 
ظھرا کأبي طالب و ردءا کبني ھاشم و موضعا في بني عبد المطلب لیس کالحلیف و المولی 

عسیف و کالرجل من عرض قریش أ و لست تعلم أن قریشا خاصة و أھل مکة و التابع و ال
عامة لم یقدروا علی أذى النبي ص ما کان أبو طالب حیا و أیضا فإن أولئك اجتمع علیھم 
مع فراق اإللف مشقة الخواطر و علي ع کان بحضرة رسول اهللا ص یشاھد األعالم في کل 

شد انکشافا و الخواطر علی قلبه أقل اعتالجا و وقت و یحضر منزل الوحي فالبراھین له أ
  .علی قدر الکلفة و المشقة یعظم الفضل و یکثر األجر

قال أبو جعفر رحمه اهللا ینبغي أن ینظر أھل اإلنصاف ھذا الفصل و یقفوا علی قول الجاحظ 
 و األصم في نصرة العثمانیة و اجتھادھما في القصد إلی فضائل ھذا الرجل و تھجینھا فمرة

یبطالن معناھا و مرة یتوصالن إلی حط قدرھا فلینظر في کل باب اعترضا فیه أین بلغت 
حیلتھما و ما صنعا في احتیالھما في قصصھما و سجعھما أ لیس إذا تأملتھا علمت أنھا ألفاظ 
ملفقة بال معنی و أنھا علیھا شجی و بالء و إال فما عسی أن تبلغ حیلة الحاسد و یغني کید 

شانئ لمن قد جل قدره عن النقص و أضاءت فضائله إضاءة الشمس و أین قول الکائد ال
الصغیر و الکبیر و العالم و الجاھل   الجاحظ من دالئل السماء و براھین األنبیاء و قد علم

ممن بلغه ذکر علي ع و علم مبعث النبي ص أن علیا ع لم یولد في دار اإلسالم و ال غذي 
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ضافه رسول اهللا ص إلی نفسه سنة القحط و المجاعة و عمره في حجر اإلیمان و إنما است

یومئذ ثماني سنین فمکث معه سبع سنین حتی أتاه جبرئیل بالرسالة فدعاه و ھو بالغ کامل 
العقل إلی اإلسالم فأسلم بعد مشاھدة المعجزة و بعد إعمال النظر و الفکرة و إن کان قد ورد 

کلھم فإنما یعني ما بین الثمان و الخمس عشرة و في کالمه أنه صلی سبع سنین قبل الناس 
لم یکن حینئذ دعوة و ال رسالة و ال ادعاء نبوة و إنما کان رسول اهللا ص یتعبد علی ملة 
إبراھیم و دین الحنیفیة و یتحنث و یجانب الناس و یعتزل و یطلب الخلوة و ینقطع في جبل 

الحلم و جاءت النبي ص المالئکة و  حراء و کان علي ع معه کالتابع و التلمیذ فلما بلغ
بشرته بالرسالة دعاه فأجابه عن نظر و معرفة باألعالم المعجزة فکیف یقول الجاحظ إن 

  .إسالمه لم یکن مقتضبا
و إن کان إسالمه ینقص عن إسالم غیره في الفضیلة لما کان یمرن علیه من التعبد مع رسول 

مکلفین أفضل من طاعة رسول اهللا ص و أمثاله اهللا ص قبل الدعوة لتکونن طاعة کثیر من ال
من المعصومین ألن العصمة عند أھل العدل لطف یمنع من اختص به من ارتکاب القبیح 
فمن اختص بذلك اللطف کانت الطاعة علیه أسھل فوجب أن یکون ثوابه أنقص من ثواب 

  .من أطاع مع تلك األلطاف
غیره و قد جاء في الخبر أنه أسلم یوم و کیف یقول الجاحظ إن إسالمه ناقص عن إسالم 

الثالثاء و استنبئ النبي ص یوم اإلثنین فمن ھذه حاله لم تکثر حجج الرسالة علی سمعه و ال 
تواترت أعالم النبوة علی مشاھدته و ال تطاول الوقت علیه لتخف محنته و یسقط ثقل تکلیفه 

لوغه و عانی نوازع طبعه و لم بل بان فضله و ظھر حسن اختیاره لنفسه إذ أسلم في حال ب
  .یؤخر ذلك بعد سماعه

و قد غمر الجاحظ في کتابه ھذا أن أبا بکر کان قبل إسالمه مذکورا و رئیسا معروفا یجتمع 
إلیه کثیر من أھل مکة فینشدون األشعار و یتذاکرون األخبار و یشربون الخمر و قد کان 

ان و وصلت إلیه األخبار و عرف دعوى سمع دالئل النبوة و حجج الرسل و سافر إلی البلد
الکھنة و حیل السحرة و من کان کذلك کان انکشاف األمور له أظھر و اإلسالم علیه أسھل و 
الخواطر علی قلبه أقل اعتالجا و کل ذلك عون ألبي بکر علی اإلسالم و مسھل إلیه سبیله و 
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جد و مواضعه فصدقه و لذلك لما قال النبي ص أتیت بیت المقدس سأله أبو بکر عن المس

بان له أمره و خفت مئونته لما تقدم من معرفته بالبیت فخرج إذا إسالم أبي بکر علی قول 
   الجاحظ من معنی المقتضب و في ذلك رویتم

ما دعوت أحدا إلی اإلسالم إال و کان له تردد و نبوة إال ما کان من أبي بکر   عنه ص أنه قال
   یقین إلی المعرفة و اإلسالمفإنه لم یتلعثم حتی ھجم به ال

فأین ھذا و إسالم من خلي و عقله و ألجئ إلی نظره مع صغر سنه و اعتالج الخواطر علی 
قلبه و نشأته في ضد ما دخل فیه و الغالب علی أمثاله و أقرانه حب اللعب و اللھو فلجأ إلی 

صیة فقھر شھوته و ما ظھر له من دالئل الدعوة و لم یتأخر إسالمه فیلزمه التقصیر بالمع
غالب خواطره و خرج من عادته و ما کان غذي به لصحة نظره و لطافة فکره و غامض فھمه 
فعظم استنباطه و رجح فضله و شرف قدر إسالمه و لم یأخذ من الدنیا بنصیب و ال تنعم 
 فیھا بنعیم حدثا و ال کبیرا و حمی نفسه عن الھوى و کسر شرة حداثته بالتقوى و اشتغل بھم

الدین عن نعیم الدنیا و أشغل ھم اآلخرة قلبه و وجه إلیه رغبته فإسالمه ھو السبیل الذي لم 
یسلم علیه أحد غیره و ما سبیله في ذلك إال کسبیل األنبیاء لیعلم أن منزلته من النبي ص 
کمنزلة ھارون من موسی و أنه و إن لم یکن نبیا فقد کان في سبیل األنبیاء سالکا و 

أھل العلم ذکروا أنه لما کان صغیرا جعلته   متبعا و کانت حاله کحال إبراھیم ع فإنلمنھاجھم 
أمه في سرب لم یطلع علیه أحد فلما نشأ و درج و عقل قال ألمه من ربي قالت أبوك قال 
فمن رب أبي فزبرته و نھرته إلی أن طلع من شق السرب فرأى کوکبا ف قالَ ھذا رَبِّي فَلَمَّا 

ال أُحِبُّ الْآفِلِینَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ ھذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ یَھْدِنِي رَبِّي أَفَلَ قالَ 
 یا لَأَکُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ ھذا رَبِّي ھذا أَکْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ

ءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ إِنِّي وَجَّھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً وَ ما أَنَا  مِ إِنِّي بَرِيقَوْ
وَ کَذلِكَ نُرِي إِبْراھِیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ   و في ذلك یقول اهللا جل ثناؤه  مِنَ الْمُشْرِکِینَ

و علی ھذا کان إسالم الصدیق األکبر ع لسنا نقول إنه کان   الْمُوقِنِینَ الْأَرْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ
إِنَّ أَوْلَی النَّاسِ   مساویا له في الفضیلة و لکن کان مقتدیا بطریقه علی ما قال اهللا تعالی

و أما اعتالل الجاحظ   الْمُؤْمِنِینَ بِإِبْراھِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَ ھذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ
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بأن له ظھرا کأبي طالب و ردءا کبني ھاشم فإنه یوجب علیه أن تکون محنة أبي بکر و بالل 
و ثوابھما و فضل إسالمھما أعظم مما لرسول اهللا ص ألن أبا طالب ظھره و بني ھاشم ردؤه 

قدر رسول اهللا ص و لم و حسبك جھال من معاند لم یستطع حط قدر علي ع إال بحطه من 
یکن أحد أشد علی رسول اهللا ص من قراباته األدنی منھم فاألدنی کأبي لھب عمه و امرأة 
أبي لھب و ھي أم جمیل بنت حرب بن أمیة و إحدى أوالد عبد مناف ثم ما کان من عقبة 
بن أبي معیط و ھو ابن عمه و ما کان من النضر بن الحارث و ھو من بني عبد الدار بن 
قصي و ھو ابن عمه أیضا و غیر ھؤالء ممن یطول تعداده و کلھم کان یطرح األذى في 

و الفرث علیه و کانوا یؤذون علیا ع   طریقه و ینقل أخباره و یرمیه بالحجارة و یرمي الکرش
کأذاه و یجتھدون في غمه و یستھزءون به و ما کان ألبي بکر قرابة تؤذیه کقرابة علي و لما 

و بین النبي ص من االتحاد و اإللف و االتفاق أحجم المنافقون بالمدینة عن کان بین علي 
أذى رسول اهللا ص خوفا من سیفه و ألنه صاحب الدار و الجیش و أمره مطاع و قوله نافذ 
فخافوا علی دمائھم منه فاتقوه و أمسکوا عن إظھار بغضه و أظھروا بغض علي ع و شنآنه 

   فقال رسول اهللا ص في حقه في
   ال یحبك إال مؤمن و ال یبغضك إال منافق  الخبر الذي روي في جمیع الصحاح

  و قال کثیر من أعالم الصحابة کما
   ما کنا نعرف المنافقین إال ببغض علي بن أبي طالب  روي في الخبر المشھور بین المحدثین

د و أین کان ظھر أبي طالب عن جعفر و قد أزعجه األذى عن وطنه حتی ھاجر إلی بال
  .الحبشة و رکب البحر أ یتوھم الجاحظ أن أبا طالب نصر علیا و خذل جعفرا

قال الجاحظ و ألبي بکر فضیلة في إسالمه أنه کان قبل إسالمه کثیر الصدیق عریض الجاه ذا 
یسار و غنی یعظم لماله و یستفاد من رأیه فخرج من عز الغنی و کثرة الصدیق إلی ذل الفاقة 

غیر إسالم من ال حراك به و ال عز له تابع غیر متبوع ألن من أشد ما  و عجز الوحدة و ھذا
یبتلی الکریم به السب بعد التحیة و الضرب بعد الھیبة و العسر بعد الیسر ثم کان أبو بکر 
دعیة من دعاة الرسول و کان یتلوه في جمیع أحواله فکان الخوف إلیه أشد و المکروه نحوه 
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ته و ال یستحیا من إدراك الثأر عنده لنباھته و بعد ذکره و أسرع و کان ممن تحسن مطالب

  .الحدث الصغیر یزدرى و یحتقر لصغر سنه و خمول ذکره
قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا أما ما ذکر من کثرة المال و الصدیق و استفاضة الذکر و بعد 

ب و أخالقھا حفظ الصیت و کبر السن فکله علیه ال له و ذلك ألنه قد علم أن من سیرة العر
الصدیق و الوفاء بالذمام و التھیب لذي الثروة و احترام ذي السن العالیة و في کل ھذا ظھر 
شدید و سند و ثقة یعتمد علیھا عند المحن و لذلك کان المرء منھم إذا تمکن من صدیقه 

الب ع إن أبقی علیه و استحیا منه و کان ذلك سببا لنجاته و العفو عنه علی أن علي بن أبي ط
لم یکن شھره سنه فقد شھره نسبه و موضعه من بني ھاشم و إن لم یستفض ذکره بلقاء 
الرجال و کثرة األسفار استفاض بأبي طالب فأنتم تعلمون أنه لیس تیم في بعد الصیت 
کھاشم و ال أبو قحافة کأبي طالب و علی حسب ذلك یعلو ذکر الفتی علی ذي السن و یبعد 

شیخ و معلوم أیضا أن علیا علی أعناق المشرکین أثقل إذ کان ھاشمیا و صیت الحدث علی ال
إن کان أبوه حامی رسول اهللا ص و المانع لحوزته و علي ھو الذي فتح علی العرب باب 
الخالف و استھان بھم بما أظھر من اإلسالم و الصالة و خالف رھطه و عشیرته و أطاع ابن 

لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُھُمْ فَھُمْ   له نظیر کما قال تعالیعمه فیما لم یعرف من قبل و ال عھد 
ثم کان بعد صاحب رسول اهللا ص و مشتکی حزنه و أنیسه في خلوته و جلیسه و   غافِلُونَ

ألیفه في أیامه کلھا و کل ھذا یوجب التحریض علیه و معاداة العرب له ثم أنتم معاشر 
ضیلة بصحبة الرسول ص من مکة إلی یثرب و دخوله معه في العثمانیة تثبتون ألبي بکر ف

الغار فقلتم مرتبة شریفة و حالة جلیلة إذ کان شریکه في الھجرة و أنیسه في الوحشة فأین 
ھذه من صحبة علي ع له في خلوته و حیث ال یجد أنیسا غیره لیله و نھاره أیام مقامه بمکة 

را و یخدمه کالعبد یخدم مواله و یشفق علیه و معه سرا و یتکلف له الحاجة جھ  یعبد اهللا
  یحوطه و کالولد یبر والده و یعطف علیه و

لما سئلت عائشة من کان أحب الناس إلی رسول اهللا ص قالت أما من الرجال فعلي و أما من 
  النساء ففاطمة
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قال الجاحظ و کان أبو بکر من المفتونین المعذبین بمکة قبل الھجرة فضربه نوفل بن . 

خویلد المعروف بابن العدویة مرتین حتی أدماه و شده مع طلحة بن عبید اهللا في قرن و 
جعلھما في الھاجرة عمیر بن عثمان بن مرة بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة و لذلك کانا 
یدعیان القرینین و لو لم یکن له غیر ذلك لکان لحاقه عسیرا و بلوغ منزلته شدیدا و لو کان 

ان عظیما و علي بن أبي طالب رافه وادع لیس بمطلوب و ال طالب و لیس أنه یوما واحدا لک
لم یکن في طبعه الشھامة و النجدة و في غریزته البسالة في الشجاعة لکنه لم یکن قد تمت 
أداته و ال استکملت آلته و رجال الطلب و أصحاب الثأر یغمصون ذا الحداثة و یزدرون بذي 

  .لحق بالرجال و یخرج من طبع األطفالالصبا و الغرارة إلی أن ی
قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا أما القول فممکن و الدعوى سھلة سیما علی مثل الجاحظ 
فإنه لیس علی لسانه من دینه و عقله رقیب و ھو من دعوى الباطل غیر بعید فمعناه نزر و 

یحسن القول و ضده ء و خالفه و  قوله لغو و مطلبه سجع و کالمه لعب و لھو یقول الشي
لیس له من نفسه واعظ و ال لدعواه حد قائم و إال فکیف تجاسر علی القول بأن علیا حینئذ 
لم یکن مطلوبا و ال طالبا و قد بینا باألخبار الصحیحة و الحدیث المرفوع المسند أنه کان 

ھو  ثقیال علی قلوبھم و  یوم أسلم بالغا کامال منابذا بلسانه و قلبه لمشرکي قریش
المخصوص دون أبي بکر بالحصار في الشعب و صاحب الخلوات برسول اهللا ص في تلك 
الظلمات المتجرع لغصص المرار من أبي لھب و أبي جھل و غیرھما و المصطلي لکل 
مکروه و الشریك لنبیه في کل أذى قد نھض بالحمل الثقیل و بان باألمر الجلیل و من الذي 

ھیئة السارق و یخفي نفسه و یضائل شخصه حتی یأتي إلی  کان یخرج لیال من الشعب علی
من یبعثه إلیه أبو طالب من کبراء قریش کمطعم بن عدي و غیره فیحمل لبني ھاشم علی 
ظھره أعدال الدقیق و القمح و ھو علی أشد خوف من أعدائھم کأبي جھل و غیره لو ظفروا 

الشعب أم أبو بکر و قد ذکر ھو ع حاله به ألراقوا دمه أ علي کان یفعل ذلك أیام الحصار في 
  یومئذ

فقال في خطبة له مشھورة فتعاقدوا أال یعاملونا و ال یناکحونا و أوقدت الحرب علینا نیرانھا 
و اضطرونا إلی جبل وعر مؤمننا یرجو الثواب و کافرنا یحامي عن األصل و لقد کانت 
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یرة فکانوا یتوقعون الموت جوعا القبائل کلھا اجتمعت علیھم و قطعوا عنھم المارة و الم

   صباحا و مساء ال یرون وجھا و ال فرجا قد اضمحل عزمھم و انقطع رجاؤھم
فمن الذي خلص إلیه مکروه تلك المحن بعد محمد ص إال علي ع وحده و ما عسی أن 
یقول الواصف و المطنب في ھذه الفضیلة من تقصي معانیھا و بلوغ غایة کنھھا و فضیلة 

دھا و دامت ھذه المحنة علیھم ثالث سنین حتی انفرجت عنھم بقصة الصحیفة و الصابر عن
  .القصة مشھورة

و کیف یستحسن الجاحظ لنفسه أن یقول في علي ع إنه قبل الھجرة کان وادعا رافھا لم یکن 
مطلوبا و ال طالبا و ھو صاحب الفراش الذي فدى رسول اهللا ص بنفسه و وقاه بمھجته و 

رضح الحجارة دونه و ھل ینتھي الواصف و إن أطنب و المادح و إن  احتمل السیوف و
  .أسھب إلی اإلبانة عن مقدار ھذه الفضیلة و اإلیضاح بمزیة ھذه الخصیصة

فأما قوله إن أبا بکر عذب بمکة فإنا ال نعلم أن العذاب کان واقعا إال بعبد أو عسیف أو لمن 
ین تارة تجعلونه دخیال ساقطا و ھجینا رذیال ال عشیرة له تمنعه فأنتم في أبي بکر بین أمر

مستضعفا ذلیال و تارة تجعلونه رئیسا متبعا و کبیرا مطاعا فاعتمدوا علی أحد القولین 
لنکلمکم بحسب ما تختارونه ألنفسکم و لو کان الفضل في الفتنة و العذاب لکان عمار و 

من العذاب في أکثر مما کان خباب و بالل و کل معذب بمکة أفضل من أبي بکر ألنھم کانوا 
وَ الَّذِینَ ھاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما   فیه و نزل فیھم من القرآن ما لم ینزل فیه کقوله تعالی
   إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ  ظُلِمُوا قالوا نزلت في خباب و بالل و نزل في عمار قوله

 ص یمر علی عمار و أبیه و أمه و ھم یعذبون یعذبھم بنو مخزوم ألنھم و کان رسول اهللا
  کانوا حلفاءھم فیقول صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنة

ء من ذلك  و کان بالل یقلب علی الرمضاء و ھو یقول أحد أحد و ما سمعنا ألبي بکر في شي
  ذکرا

ه ألنه قتل نوفل بن خویلد و و لقد کان لعلي ع عنده ید غراء إن صح ما رویتموه في تعذیب
عمیر بن عثمان یوم بدر ضرب نوفال فقطع ساقه فقال أذکرك اهللا و الرحم فقال قد قطع اهللا 
کل رحم و صھر إال من کان تابعا لمحمد ثم ضربه أخرى ففاضت نفسه و صمد لعمیر بن 
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دره عثمان التمیمي فوجده یروم الھرب و قد ارتج علیه المسلك فضربه علی شراسیف ص

   فصار نصفه األعلی بین رجلیه
و لیس أن أبا بکر لم یطلب بثأره منھما و یجتھد لکنه لم یقدر علی أن یفعل فعل علي ع 
فبان علي ع بفعله دونه قال الجاحظ و ألبي بکر مراتب ال یشرکه فیھا علي و ال غیره و ذلك 

ه و امتحن و لقي المشاق قبل الھجرة فقد علم الناس أن علیا ع إنما ظھر فضله و انتشر صیت
منذ یوم بدر و أنه إنما قاتل في الزمان الذي استوفی فیه أھل اإلسالم و أھل الشرك و طمعوا 

و أبو بکر کان قبل   الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ  في أن یکون الحرب بینھم سجاال و أعلمھم اهللا تعالی أن
اإلسالم و أھله نھوض و ال حرکة و الھجرة معذبا و مطرودا مشردا في الزمان الذي لیس ب

  .لذلك قال أبو بکر في خالفته طوبی لمن مات في فأفأة اإلسالم یقول في ضعفه
قال أبو جعفر رحمه اهللا ال أشك أن الباطل خان أبا عثمان و الخطأ أقعده و الخذالن أصاره 

یمتحن و لم إلی الحیرة فما علم و عرف حتی قال ما قال فزعم أن علیا ع قبل الھجرة لم 
یکابد المشاق و أنه إنما قاسی مشاق التکلیف و محن االبتالء منذ یوم بدر و نسي الحصار 
في الشعب و ما مني به منه و أبو بکر وادع رافه یأکل ما یرید و یجلس مع من یحب مخلی 
 سربه طیبة نفسه ساکنا قلبه و علي یقاسي الغمرات و یکابد األھوال و یجوع و یظمأ و یتوقع
القتل صباحا و مساء ألنه کان ھو المتوصل المحتال في إحضار قوت زھید من شیوخ قریش 
و عقالئھا سرا لیقیم به رمق رسول اهللا ص و بني ھاشم و ھم في الحصار و ال یأمن في کل 
وقت مفاجأة أعداء رسول اهللا ص له بالقتل کأبي جھل بن ھشام و عقبة بن أبي معیط و 

عتبة بن ربیعة و غیرھم من فراعنة قریش و جبابرتھا و لقد کان یجیع  الولید بن المغیرة و
نفسه و یطعم رسول اهللا ص زاده و یظمئ نفسه و یسقیه ماءه و ھو کان المعلل له إذا مرض 
و المؤنس له إذا استوحش و أبو بکر بنجوة عن ذلك ال یمسه مما یمسھم ألم و لم یلحقه 

من أخبارھم و أحوالھم إال علی سبیل اإلجمال دون ء  مما یلحقھم مشقة و ال یعلم بشي
التفصیل ثالث سنین محرمة معاملتھم و مناکحتھم و مجالستھم محبوسین محصورین 

و التصرف في أنفسھم فکیف أھمل الجاحظ ھذه الفضیلة و نسي ھذه   ممنوعین من الخروج
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ه و تنسق له خطابته ما الخصیصة و ال نظیر لھا و لکن ال یبالي الجاحظ بعد أن یسوغ له لفظ

  .ضیع من المعنی و رجع علیه من الخطأ
ففیه إشارة إلی معنی غامض قصده الجاحظ یعني أن ال   الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ  فأما قوله و اعلموا أن

فضیلة لعلي ع في الجھاد ألن الرسول کان أعلمه أنه منصور و أن العاقبة له و ھذا من 
و لمزاته و لیس بحق ما قاله ألن رسول اهللا ص أعلم أصحابه  دسائس الجاحظ و ھمزاته

جملة أن العاقبة لھم و لم یعلم واحدا منھم بعینه أنه ال یقتل ال علیا و ال غیره و إن صح أنه 
کان أعلمه أنه ال یقتل فلم یعلمه أنه ال یقطع عضو من أعضائه و لم یعلمه أنه ال یمسه ألم 

  .ه ال یناله الضرب الشدیدجراح في جسده و لم یعلمه أن
و علی أن رسول اهللا ص قد أعلم أصحابه قبل یوم بدر و ھو یومئذ بمکة أن العاقبة لھم کما 
أعلم أصحابه بعد الھجرة ذلك فإن لم یکن لعلي و المجاھدین فضیلة في الجھاد بعد الھجرة 

لھجرة إلعالمه إلعالمه إیاھم ذلك فال فضیلة ألبي بکر و غیره في احتمال المشاق قبل ا
  -إیاھم بذلك

فقد جاء في الخبر أنه وعد أبا بکر قبل الھجرة بالنصر و أنه قال له أرسلت إلی ھؤالء بالذبح 
   و إن اهللا تعالی سیغنمنا أموالھم و یملکنا دیارھم

  .فالقول في الموضعین متساو و متفق
ص مقرنین ألھل مکة قال الجاحظ و إن بین المحنة في الدھر الذي صار فیه أصحاب النبي 

و مشرکي قریش و معھم أھل یثرب أصحاب النخیل و اآلطام و الشجاعة و الصبر و 
المواساة و اإلیثار و المحاماة و العدد الدثر و الفعل الجزل و بین الدھر الذي کانوا فیه بمکة 

مقھورین ال حراك بھم و   یفتنون و یشتمون و یضربون و یشردون و یجوعون و یعطشون
الء ال عز لھم و فقراء ال مال عندھم و مستخفین ال یمکنھم إظھار دعوتھم لفرقا واضحا و أذ

رُکْنٍ   لَوْ أَنَّ لِي بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلی  لقد کانوا في حال أحوجت لوطا و ھو نبي إلی أن قال
  شَدِیدٍ و

دِیدٍ و ھو یأوي إلی اهللا رُکْنٍ شَ  أَوْ آوِي إِلی  عجبت من أخي لوط کیف قال  قال النبي ص
   تعالی
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ثم لم یکن ذلك یوما و ال یومین و ال شھرا و ال شھرین و ال عاما و ال عامین و لکن السنین 
بعد السنین و کان أغلظ القوم و أشدھم محنة بعد رسول اهللا ص أبو بکر ألنه أقام بمکة ما 

  .ام النبي صأقام رسول اهللا ص ثالث عشرة سنة و ھو أوسط ما قالوا في مق
قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا ما نرى الجاحظ احتج لکون أبي بکر أغلظھم و أشدھم محنة 
إال بقوله ألنه أقام بمکة مدة مقام الرسول ص بھا و ھذه الحجة ال تخص أبا بکر وحده ألن 
 علیا ع أقام معه ھذه المدة و کذلك طلحة و زید و عبد الرحمن و بالل و خباب و غیرھم و

قد کان الواجب علیه أن یخص أبا بکر وحده بحجة تدل علی أنه کان أغلظ الجماعة و 
  .أشدھم محنة بعد رسول اهللا ص فاالحتجاج في نفسه فاسد

ثم یقال له ما بالك أھملت أمر مبیت علي ع علی الفراش بمکة لیلة الھجرة ھل نسیته أم 
تي متی امتحنھا الناظر و أجال فکره فیھا تناسیته فإنھا المحنة العظیمة و الفضیلة الشریفة ال
   رأى تحتھا فضائل متفرقة و مناقب متغایرة و ذلك

أنه لما استقر الخبر عند المشرکین أن رسول اهللا ص مجمع علی الخروج من بینھم للھجرة 
إلی غیرھم قصدوا إلی معاجلته و تعاقدوا علی أن یبیتوه في فراشه و أن یضربوه بأسیاف 

ل صاحب قبیلة من قریش سیف منھا لیضیع دمه بین الشعوب و یتفرق بین کثیرة بید ک
القبائل و ال یطلب بنو ھاشم بدمه قبیلة واحدة بعینھا من بطون قریش و تحالفوا علی تلك 
اللیلة و اجتمعوا علیھا فلما علم رسول ص ذلك من أمرھم دعا أوثق الناس عنده و أمثلھم 

لمھجته و أسرعھم إجابة إلی طاعته فقال له إن قریشا قد في نفسه و أبذلھم في ذات اإلله 
تحالفت علی أن تبیتني ھذه اللیلة فامض إلی فراشي و نم في مضجعي و التف في بردي 

   الحضرمي لیروا أني لم أخرج و إني خارج إن شاء اهللا
کاید و فمنعه أوال من التحرز و إعمال الحیلة و صده عن االستظھار لنفسه بنوع من أنواع الم

الجھات التي یحتاط بھا الناس لنفوسھم و ألجأه إلی أن یعرض نفسه لظبات السیوف 
الشحیذة من أیدي أرباب الحنق و الغیظة فأجاب إلی ذلك سامعا مطیعا طیبة بھا نفسه و نام 
علی فراشه صابرا محتسبا واقیا له بمھجته ینتظر القتل و ال نعلم فوق بذل النفس درجة 

و ال یبلغھا طالب و الجود بالنفس أقصی غایة الجود و لو ال أن رسول اهللا ص  یلتمسھا صابر
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علم أنه أھل لذلك لما أھله و لو کان عنده نقص في صبره أو في شجاعته أو في مناصحته 
البن عمه و اختیر لذلك لکان من اختاره ص منقوضا في رأیه مضرا في اختیاره و ال یجوز 

سالم و کلھم مجمعون علی أن الرسول ص عمل الصواب و أن یقول ھذا أحد من أھل اإل
  .أحسن في االختیار

ثم في ذلك إذا تأمله المتأمل وجوه من الفضل منھا أنه و إن کان عنده في موضع الثقة فإنه 
  .غیر مأمون علیه أال یضبط السر فیفسد التدبیر بإفشائه تلك اللیلة إلی من یلقیه إلی األعداء

ان ضابطا للسر و ثقة عند من اختاره فغیر مأمون علیه الجبن عند مفاجأة و منھا أنه و إن ک
المکروه و مباشرة األھوال فیفر من الفراش فیفطن لموضع الحیلة و یطلب رسول اهللا ص 

  .فیظفر به
و منھا أنه و إن کان ضابطا للسر شجاعا نجدا فلعله غیر محتمل للمبیت علی الفراش ألن 

عة إن کان قد قامه مقام المکتوف الممنوع بل ھو أشد مشقة من ھذا أمر خارج عن الشجا
المکتوف الممنوع ألن المکتوف الممنوع یعلم من نفسه أنه ال سبیل له إلی الھرب و ھذا 

  .یجد السبیل إلی الھرب و إلی الدفع عن نفسه و ال یھرب و ال یدافع
بیت علی الفراش فإنه غیر و منھا أنه و إن کان ثقة عنده ضابطا للسر شجاعا محتمال للم

مأمون أن یذھب صبره عند العقوبة الواقعة و العذاب النازل بساحته حتی یبوح بما عنده و 
یصیر إلی اإلقرار بما یعلمه و ھو أنه أخذ طریق کذا فیطلب فیؤخذ فلھذا قال علماء 

کان من  المسلمین إن فضیلة علي ع تلك اللیلة ال نعلم أحدا من البشر نال مثلھا إال ما
إسحاق و إبراھیم عند استسالمه للذبح و لو ال أن األنبیاء ال یفضلھم غیرھم لقلنا إن محنة 
علي أعظم ألنه قد روي أن إسحاق تلکأ لما أمره أن یضطجع و بکی علی نفسه و قد کان 

لك و حال علي ع بخالف ذ  فَانْظُرْ ما ذا تَرى  أبوه یعلم أن عنده في ذلك وقفة و لذلك قال له
ألنه ما تلکأ و ال تتعتع و ال تغیر لونه و ال اضطربت أعضاؤه و لقد کان أصحاب النبي ص 
یشیرون علیه بالرأي المخالف لما کان أمر به و تقدم فیه فیترکه و یعمل بما أشاروا به کما 
جرى یوم الخندق في مصانعة األحزاب بثلث تمر المدینة فإنھم أشاروا علیه بترك ذلك 

ذه کانت قاعدته معھم و عادته بینھم و قد کان لعلي ع أن یعتل بعلة و أن یقف و فترکه و ھ
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مستغنیا في   یقول یا رسول اهللا أکون معك أحمیك من العدو و أذب بسیفي عنك فلست

خروجك عن مثلي و نجعل عبدا من عبیدنا في فراشك قائما مقامك یتوھم القوم برؤیته 
تفارق مرکزك فلم یقل ذلك و ال تحبس و ال توقف و ال نائما في بردك أنك لم تخرج و لم 

تلعثم و ذلك لعلم کل واحد منھما ص أن أحدا ال یصبر علی ثقل ھذه المحنة و ال یتورط 
ھذه الھلکة إال من خصه اهللا تعالی بالصبر علی مشقتھا و الفوز بفضیلتھا و له من جنس ذلك 

  أفعال کثیرة
إلی المبارزة فأحجم الناس کلھم عنه لما علموا من  کیوم دعا عمرو بن عبد ود المسلمین

بأسه و شدته ثم کرر النداء فقام علي ع فقال أنا أبرز إلیه فقال له رسول اهللا ص إنه عمرو قال 
   نعم و أنا علي فأمره بالخروج إلیه فلما خرج قال ص برز اإلیمان کله إلی الشرك کله

قریش و ھم یقصدون قتله فقتلھم دونه و کیوم أحد حیث حمی رسول اهللا ص من أبطال 
حتی قال جبرئیل ع یا محمد إن ھذه ھي المواساة فقال إنه مني و أنا منه فقال جبریل و أنا 

  منکما
و لو عددنا أیامه و مقاماته التي شرى فیھا نفسه هللا تعالی ألطلنا و أسھبنا قال الجاحظ فإن 

ر و الفراش فرق واضح ألن الغار و صحبة احتج محتج لعلي ع بالمبیت علی الفراش فبین الغا
أبي بکر للنبي ص قد نطق به القرآن فصار کالصالة و الزکاة و غیرھما مما نطق به الکتاب و 
أمر علي ع و نومه علی الفراش و إن کان ثابتا صحیحا إال أنه لم یذکر في القرآن و إنما جاء 

  .ایلهء الروایات و السیر و ھذا ال یوازن ھذا و ال یک مجي
الفراش فال   قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا ھذا فرق غیر مؤثر ألنه قد ثبت بالتواتر حدیث

فرق بینه و بین ما ذکر في نص الکتاب و ال یجحده إال مجنون أو غیر مخالط ألھل الملة أ 
رأیت کون الصلوات خمسا و کون زکاة الذھب ربع العشر و کون خروج الریح ناقضا 

ثال ذلك مما ھو معلوم بالتواتر حکمه ھل ھو مخالف لما نص في الکتاب علیه للطھارة و أم
من األحکام ھذا مما ال یقوله رشید و ال عاقل علی أن اهللا تعالی لم یذکر اسم أبي بکر في 

و إنما علمنا أنه أبو بکر بالخبر و ما ورد في السیرة و قد   إِذْ یَقُولُ لِصاحِبِهِ  الکتاب و إنما قال
کنایة عن علي ع ألنه مکر   وَ یَمْکُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرِینَ  أھل التفسیر إن قوله تعالی قال
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بھم و أول اآلیة وَ إِذْ یَمْکُرُ بِكَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِیُثْبِتُوكَ أَوْ یَقْتُلُوكَ أَوْ یُخْرِجُوكَ وَ یَمْکُرُونَ وَ 

أنزلت في لیلة الھجرة و مکرھم کان توزیع السیوف علی   یْرُ الْماکِرِینَیَمْکُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَ
بطون قریش و مکر اهللا تعالی ھو منام علي ع علی الفراش فال فرق بین الموضعین في أنھما 

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ   مذکوران کنایة ال تصریحا و قد روى المفسرون کلھم أن قول اهللا تعالی
أنزلت في علي ع لیلة المبیت علی الفراش فھذه مثل قوله   ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ یَشْرِي نَفْسَهُ

  .ال فرق بینھما  إِذْ یَقُولُ لِصاحِبِهِ  تعالی
ء کون أبي  قال الجاحظ و فرق آخر و ھو أنه لو کان مبیت علي ع علی الفراش جاء مجي

   نبکر في الغار لم یکن له في ذلك کبیر طاعة ألن الناقلی
   ء تکرھه نقلوا أنه ص قال له نم فلن یخلص إلیك شي

قال ألبي بکر في صحبته إیاه و کونه معه في الغار مثل ذلك و ال قال له   و لم ینقل ناقل أنه
  .أنفق و أعتق فإنك لن تفتقر و لن یصل إلیك مکروه

الروایة ما  قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا ھذا ھو الکذب الصراح و التحریف و اإلدخال في
   لیس منھا و المعروف المنقول

اذھب فاضطجع في مضجعي و تغش ببردي الحضرمي فإن القوم سیفقدونني   أنه ص قال له
و ال یشھدون مضجعي فلعلھم إذا رأوك یسکنھم ذلك حتی یصبحوا فإذا أصبحت فاغد في 

   أداء أمانتي
أخذه الجاحظ و ال أصل له و لو و لم ینقل ما ذکره الجاحظ و إنما ولده أبو بکر األصم و 

   کان ھذا صحیحا لم یصل إلیه منھم مکروه
علی أنه ضرب و رمي بالحجارة قبل أن یعلموا من ھو حتی تضور و أنھم   و قد وقع االتفاق

  قالوا له رأینا تضورك فإنا کنا نرمي محمدا و ال یتضور
أنه أمن القتل کیف یأمن من و ألن لفظة المکروه إن کان قالھا إنما یراد بھا القتل فھب 

  الضرب و الھوان و من أن ینقطع بعض أعضائه و بأن سلمت نفسه أ لیس اهللا تعالی قال لنبیه
و مع   بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

باعیته و شج وجھه و أدمیت ساقه و ذلك ألنھا عصمة من القتل خاصة و ذلك فقد کسرت ر
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کذلك المکروه الذي أومن علي ع منه و إن کان صح ذلك في الحدیث إنما ھو مکروه 

  .القتل
ال تَحْزَنْ إِنَّ   ثم یقال له و أبو بکر ال فضیلة له أیضا في کونه في الغار ألن النبي ص قال له

یکن اهللا معه فھو آمن ال محالة من کل سوء فکیف قلت و لم ینقل ناقل أنه اللَّهَ مَعَنا و من 
قال ألبي بکر في الغار مثل ذلك فکل ما یجیب به عن ھذا فھو جوابنا عما أورده فنقول له 

ألن اهللا تعالی وعده بظھور دینه و عاقبة أمره فیجب علی   ھذا ینقلب علیك في النبي ص
 تعالی علی ما یحتمله من المکروه و ال ما یصیبه من األذى إذ قولك أال یکون مثابا عند اهللا

  .کان قد أیقن بالسالمة و الفتح في عدته
قال الجاحظ و من جحد کون أبي بکر صاحب رسول اهللا ص فقد کفر ألنه جحد نص 

 ص إِنَّ اللَّهَ مَعَنا من الفضیلة ألبي بکر ألنه شریك رسول اهللا  الکتاب ثم انظر إلی قوله تعالی
في کون اهللا تعالی معه و إنزال السکینة قال کثیر من الناس إنه في اآلیة مخصوص بأبي بکر 
ألنه کان محتاجا إلی السکینة لما تداخله من رقة الطبع البشري و النبي ص کان غیر محتاج 

ة إلیھا ألنه یعلم أنه محروس من اهللا تعالی فال معنی لنزول السکینة علیه و ھذه فضیلة ثالث
  .ألبي بکر

قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا إن أبا عثمان یجر علی نفسه ما ال طاقة له به من مطاعن 
الشیعة و لقد کان في غنیة عن التعلق بما تعلق به ألن الشیعة تزعم أن ھذه اآلیة بأن تکون 

دل   حْزَنْال تَ  طعنا و عیبا علی أبي بکر أولی من أن تکون فضیلة و منقبة له ألنه لما قال له
علی أنه قد کان حزن و قنط و أشفق علی نفسه و لیس ھذا من صفات المؤمنین الصابرین و 
ال یجوز أن یکون حزنه طاعة ألن اهللا تعالی ال ینھی عن الطاعة فلو لم یکن ذنبا لم ینه عنه و 

ك کما یقول الرجل إِنَّ اللَّهَ مَعَنا أي إن اهللا عالم بحالنا و ما نضمره من الیقین أو الش  قوله
لصاحبه ال تضمرن سوءا و ال تنوین قبیحا فإن اهللا تعالی یعلم ما نسره و ما نعلنه و ھذا مثل 

مِنْ ذلِكَ وَ ال أَکْثَرَ إِلَّا ھُوَ مَعَھُمْ أَیْنَ ما کانُوا أي ھو عالم بھم و أما   وَ ال أَدْنی  قوله تعالی
وَ أَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْھا أ   بي ص و بعدھا قولهالسکینة فکیف یقول إنھا لیست راجعة إلی الن

  .ترى المؤید بالجنود کان أبا بکر أم رسول اهللا ص
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و قوله إنه مستغن عنھا لیس بصحیح و ال یستغني أحد عن ألطاف اهللا و توفیقه و تأییده و 

رْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّیْتُمْ وَ ضاقَتْ عَلَیْکُمُ الْأَ  تثبیت قلبه و قد قال اهللا تعالی في قصة حنین
  .ص  رَسُولِهِ  مُدْبِرِینَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلی

و أما الصحبة فال تدل إال علی المرافقة و االصطحاب ال غیر و قد یکون حیث ال إیمان کما 
و نحن و إن کنا نعتقد إخالص   ي خَلَقَكَقالَ لَهُ صاحِبُهُ وَ ھُوَ یُحاوِرُهُ أَ کَفَرْتَ بِالَّذِ  قال تعالی

أبي بکر و إیمانه الصحیح السلیم و فضیلته التامة إال أنا ال نحتج له بمثل ما احتج به الجاحظ 
  .من الحجج الواھیة و ال نتعلق بما یجر علینا دواھي الشیعة و مطاعنھا

أبي بکر أیام مکة من قال الجاحظ و إن کان المبیت علی الفراش فضیلة فأین ھي من فضائل 
عتق المعذبین و إنفاق المال و کثرة المستجیبین مع فرق ما بین الطاعتین ألن طاعة الشاب 
الغریر و الحدث الصغیر الذي في عز صاحبه عزه لیست کطاعة الحلیم الکبیر الذي ال یرجع 

  .تسوید صاحبه إلی رھطه و عشیرته
ال إلی   ستجیبین فالفضل فیھا راجع إلی المجیبقال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا أما کثرة الم

المجاب علی أنا قد علمنا أن من استجاب لموسی ع أکثر ممن استجاب لنوح ع و ثواب 
نوح أکثر لصبره علی األعداء و مقاساة خالفھم و عنتھم و أما إنفاق المال فأین محنة الغني 

جاع أکل و إن أعیا رکب و إن  من محنة الفقیر و أین یعتدل إسالم من أسلم و ھو غني إن
عري لبس قد وثق بیساره و استغنی بماله و استعان علی نوائب الدنیا بثروته ممن ال یجد 
قوت یومه و إن وجد لم یستأثر به فکان الفقر شعاره و في ذلك قیل الفقر شعار المؤمن 

   الصالحینیا موسی إذا رأیت الفقر مقبال فقل مرحبا بشعار   وقال اهللا تعالی لموسی
   أن الفقراء یدخلون الجنة قبل األغنیاء بخمسمائة عام  وفي الحدیث

  اللھم احشرني في زمرة الفقراء  وکان النبي ص یقول
و لذلك أرسل اهللا محمدا ص فقیرا و کان بالفقر سعیدا فقاسی محنة الفقر و مکابدة الجوع 

لمن صبر علیه فإنك ال تجد  حتی شد الحجر علی بطنه و حسبك بالفقر فضیلة في دین اهللا
  .صاحب الدنیا یتمناه ألنه مناف لحال الدنیا و أھلھا و إنما ھو شعار أھل اآلخرة
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و أما طاعة علي ع و کون الجاحظ زعم أنھا کانت ألن في عز محمد عزه و عز رھطه 
بخالف طاعة أبي بکر فھذا یفتح علیه أن یکون جھاد حمزة کذلك و جھاد عبیدة بن 

ھجرة جعفر إلی الحبشة بل لعل محاماة المھاجرین من قریش علی رسول اهللا ص  الحارث و
کانت ألن في دولته دولتھم و في نصرته استجداد ملك لھم و ھذا یجر إلی اإللحاد و یفتح 

  .باب الزندقة و یفضي إلی الطعن في اإلسالم و النبوة
اش کالغار و خلصت فضائل أبي قال الجاحظ و علی أنا لو نزلنا إلی ما یریدونه جعلنا الفر

  .بکر في غیر ذلك عن معارض
قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا قد بینا فضیلة المبیت علی الفراش علی فضیلة الصحبة في 
الغار بما ھو واضح لمن أنصف و نزید ھاھنا تأکیدا بما لم نذکره فیما تقدم فنقول إن فضیلة 

لوجھین أحدھما أن علیا ع قد کان أنس بالنبي المبیت علی الفراش علی الصحبة في الغار 
ص و حصل له بمصاحبته قدیما أنس عظیم و إلف شدید فلما فارقه عدم ذلك األنس و 
حصل به أبو بکر فکان ما یجده علي ع من الوحشة و ألم الفرقة موجبا زیادة ثوابه ألن 

  .الثواب علی قدر المشقة
مکة و قد کان خرج من قبل فردا فازداد کراھیة  و ثانیھما أن أبا بکر کان یؤثر الخروج من

للمقام فلما خرج مع رسول اهللا ص وافق ذلك ھوى قلبه و محبوب نفسه فلم یکن له من 
الفضیلة ما یوازي فضیلة من احتمل المشقة العظیمة و عرض نفسه لوقع السیوف و رأسه 

   لرضخ الحجارة ألنه علی قدر سھولة العبادة یکون نقصان الثواب
قال الجاحظ ثم الذي لقي أبو بکر في مسجده الذي بناه علی بابه في بني جمح فقد کان بنی 
مسجدا یصلي فیه و یدعو الناس إلی اإلسالم و کان له صوت رقیق و وجه عتیق و کان إذا 
قرأ بکی فیقف علیه المارة من الرجال و النساء و الصبیان و العبید فلما أوذي في اهللا و منع 

لمسجد استأذن رسول اهللا ص في الھجرة فأذن له فأقبل یرید المدینة فتلقاه الکناني من ذلك ا
فعقد له جوارا و قال و اهللا ال أدع مثلك یخرج من مکة فرجع إلیھا و عاد لصنیعه في 
المسجد فمشت قریش إلی جاره الکناني و أجلبوا علیه فقال له دع المسجد و ادخل بیتك و 

  .اصنع فیه ما بدا لك
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ال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا کیف کانت بنو جمح تؤذي عثمان بن مظعون و تضربه و ھو ق

فیھم ذو سطوة و قدر و تترك أبا بکر یبني مسجدا یفعل فیه ما ذکرتم و أنتم الذین رویتم 
عن ابن مسعود أنه قال ما صلینا ظاھرین حتی أسلم عمر بن الخطاب و الذي تذکرونه من 

  .ل إسالم عمر فکیف ھذابناء المسجد کان قب
   و أما ما ذکرتم من رقة صوته و عتاق وجھه فکیف یکون ذلك

أن عائشة رأت رجال من العرب خفیف العارضین معروق   و قد روى الواقدي و غیره
  الخدین غائر العینین أجنأ ال یمسك إزاره فقالت ما رأیت أشبه بأبي بکر من ھذا

  .ي صفتهء من الجمال ف فال نراھا دلت علی شي
قال الجاحظ و حیث رد أبو بکر جوار الکناني و قال ال أرید جارا سوى اهللا لقي من األذى و 
الذل و االستخفاف و الضرب ما بلغکم و ھذا موجود في جمیع السیر و کان آخر ما لقي ھو 
و أھله في أمر الغار و قد طلبته قریش و جعلت فیه مائة بعیر کما جعلت في النبي ص فلقي 

  .و جھل أسماء بنت بکر فسألھا فکتمته فلطمھا حتی رمت قرطا کان في أذنھاأب
قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا ھذا الکالم و ھجر السکران سواء في تقارب المخرج و 
اضطراب المعنی و ذلك أن قریشا لم تقدر علی أذى النبي ص و أبو طالب حي یمنعه فلما 

ي عامر و تارة إلی ثقیف و تارة إلی بني شیبان و لم یکن مات طلبته لتقتله فخرج تارة إلی بن
یتجاسر علی المقام بمکة إال مستترا حتی أجاره مطعم بن عدي ثم خرج إلی المدینة فبذلت 
فیه مائة بعیر لشدة حنقھا علیه حین فاتھا فلم تقدر علیه فما بالھا بذلت في أبي بکر مائة بعیر 

و ال دافع عنده یصنعون به ما   نھم فردا ال ناصر لهأخرى و قد کان رد الجوار و بقي بی
یریدون إما أن یکونوا أجھل البریة کلھا أو یکون العثمانیة أکذب جیل في األرض و أوقحه 
وجھا فھذا مما لم یذکر في سیرة و ال روي في أثر و ال سمع به بشر و ال سبق الجاحظ به 

  .أحد
سالم و حسن احتجاجه حتی أسلم علی یدیه قال الجاحظ ثم الذي کان من دعائه إلی اإل

  .طلحة و الزبیر و سعد و عثمان و عبد الرحمن ألنه ساعة أسلم دعا إلی اهللا و إلی رسوله
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قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا ما أعجب ھذا القول إذ تدعي العثمانیة ألبي بکر الرفق في 

د الرحمن فما قدر أن یدخله الدعاء و حسن االحتجاج و قد أسلم و معه في منزله ابنه عب
في اإلسالم طوعا برفقه و لطف احتجاجه و ال کرھا بقطع النفقة عنه و إدخال المکروه علیه 

   و ال کان ألبي بکر عند ابنه عبد الرحمن من القدر ما یطیعه فیما یأمره به و یدعوه إلیه
ن یغتالوه فخرج و أن أبا طالب فقد النبي ص یوما و کان یخاف علیه من قریش أ  کما روي

معه ابنه جعفر یطلبان النبي ص فوجده قائما في بعض شعاب مکة یصلي و علي ع معه عن 
یمینه فلما رآھما أبو طالب قال لجعفر تقدم و صل جناح ابن عمك فقام جعفر عن یسار 

   محمد ص فلما صاروا ثالثة تقدم رسول اهللا ص و تأخر األخوان فبکی أبو طالب و قال
  و جعفرا ثقتيإن علیا 

 
  عند ملم الخطوب و النوب

 ال تخذال و انصرا ابن عمکما
 

  أخي ألمي من بینھم و أبي
 و اهللا ال أخذل النبي و ال

 
  یخذله من بني ذو حسب

  
فتذکر الرواة أن جعفرا أسلم منذ ذلك الیوم ألن أباه أمره بذلك و أطاع أمره و أبو بکر لم 

الرحمن في اإلسالم حتی أقام بمکة علی کفره ثالث عشرة سنة و  یقدر علی إدخال ابنه عبد
خرج یوم أحد في عسکر المشرکین ینادي أنا عبد الرحمن بن عتیق ھل من مبارز ثم مکث 
بعد ذلك علی کفره حتی أسلم عام الفتح و ھو الیوم الذي دخلت فیه قریش في اإلسالم 

یال و أین کان رفق أبي بکر و حسن طوعا و کرھا و لم یجد أحد منھا إلی ترك ذلك سب
   احتجاجه عند أبیه أبي قحافة و ھما في دار واحدة ھال رفق به و دعاه إلی اإلسالم فأسلم

و قد علمتم أنه بقي علی الکفر إلی یوم الفتح فأحضره ابنه عند النبي ص و ھو شیخ کبیر 
جاءوا به مرة أخرى  رأسه کالثغامة فنفر رسول اهللا ص منه و قال غیروا ھذا فخضبوه ثم

   فأسلم
و کان أبو قحافة فقیرا مدقعا سیئ الحال و أبو بکر عندھم کان مثریا فائض المال فلم یمکنه 
استمالته إلی اإلسالم بالنفقة و اإلحسان و قد کانت امرأة أبي بکر أم عبد اهللا ابنه و اسمھا 

و أقامت علی شرکھا بمکة و نملة بنت عبد العزى بن أسعد بن عبد بن ود العامریة لم تسلم 
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وَ ال تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ فطلقھا أبو بکر   ھاجر أبو بکر و ھي کافرة فلما نزل قوله تعالی

فمن عجز عن ابنه و أبیه و امرأته فھو عن غیرھم من الغرماء أعجز و من لم یقبل منه أبوه و 
النفقة عنھم و إدخال المکروه علیھم ابنه و امرأته ال برفق و احتجاج و ال خوفا من قطع 

  .فغیرھم أقل قبوال منه و أکثر خالفا علیه
قال الجاحظ و قالت أسماء بنت أبي بکر ما عرفت أبي إال و ھو یدین بالدین و لقد رجع 
إلینا یوم أسلم فدعانا إلی اإلسالم فما رمنا حتی أسلمنا و أسلم أکثر جلسائه و لذلك قالوا 

بکر أکثر ممن أسلم بالسیف و لم یذھبوا في ذلك إلی العدد بل عنوا  من أسلم بدعاء أبي
کلھم یصلح للخالفة و ھم   الکثرة في القدر ألنه أسلم علی یدیه خمسة من أھل الشورى

  .أکفاء علي ع و منازعوه الرئاسة و اإلمامة فھؤالء أکثر من جمیع الناس
أسلم ذلك الیوم من أھل بیت أبي بکر  قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا أخبرونا من ھذا الذي

إذا کانت امرأته لم تسلم و ابنه عبد الرحمن لم یسلم و أبو قحافة لم یسلم و أخته أم فروة 
لم تسلم و عائشة لم تکن قد ولدت في ذلك الوقت ألنھا ولدت بعد مبعث النبي ص 

ین سنة ألنه بخمس سنین و محمد بن أبي بکر ولد بعد مبعث رسول اهللا ص بثالث و عشر
ولد في حجة الوداع و أسماء بنت أبي بکر التي قد روى الجاحظ ھذا الخبر عنھا کانت یوم 
بعث رسول اهللا ص بنت أربع سنین و في روایة من یقول بنت سنتین فمن الذي أسلم من 
أھل بیته یوم أسلم نعوذ باهللا من الجھل و الکذب و المکابرة و کیف أسلم سعد و الزبیر و 

الرحمن بدعاء أبي بکر و لیسوا من رھطه و ال من أترابه و ال من جلسائه و ال کانت عبد 
بینھم قبل ذلك صداقة متقدمة و ال أنس وکید و کیف ترك أبو بکر عتبة بن ربیعة و شیبة بن 
ربیعة لم یدخلھما في اإلسالم برفقه و حسن دعائه و قد زعمتم أنھما کانا یجلسان إلیه لعلمه 

ثه و ما باله لم یدخل جبیر بن مطعم في اإلسالم و قد ذکرتم أنه أدبه و خرجه و طریف حدی
و منه أخذ جبیر العلم بأنساب قریش و مآثرھا فکیف عجز عن ھؤالء الذین عددناھم و ھم 
منه بالحال التي وصفنا و دعا من لم یکن بینه و بینه أنس و ال معرفة إال معرفة عیان و کیف 

الخطاب و قد کان شکله و أقرب الناس شبھا به في أغلب أخالقه و لم یقبل منه عمر بن 
لئن رجعتم إلی اإلنصاف لتعلمن أن ھؤالء لم یکن إسالمھم إال بدعاء الرسول ص لھم و 
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علی   علی یدیه أسلموا و لو فکرتم في حسن التأتي في الدعاء لیصحن ألبي طالب في ذلك

تم أن أبا طالب قال لعلي ع یا بني الزمه فإنه شرکه أضعاف ما ذکرتموه ألبي بکر ألنکم روی
لن یدعوك إال إلی خیر و قال لجعفر صل جناح ابن عمك فأسلم بقوله و ألجله أصفق بنو 
عبد مناف علی نصرة رسول اهللا ص بمکة من بني مخزوم و بني سھم و بني جمح و ألجله 

د ص أسلمت امرأته صبر بنو ھاشم علی الحصار في الشعب و بدعائه و إقباله علی محم
فاطمة بنت أسد فھو أحسن رفقا و أیمن نقیبة من أبي بکر و غیره و إنما منعه عن اإلسالم 
أن ثبت أنه لم یسلم إال تقیة و أبو بکر لم یکن له إال ابن واحد و ھو عبد الرحمن فلم 

رکي یمکنه أن یدخله في اإلسالم و ال أمکنه إذ لم یقبل منه اإلسالم أن یجعله کبعض مش
وَ الَّذِي قالَ لِوالِدَیْهِ أُفٍّ لَکُما أَ تَعِدانِنِي أَنْ   قریش في قلة األذى لرسول اهللا ص و فیه أنزل

ولُ ما أُخْرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَ ھُما یَسْتَغِیثانِ اللَّهَ وَیْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَیَقُ
و إنما یعرف حسن رفق الرجل و تأتیه بأن یصلح أوال أمر بیته و أھله   اطِیرُ الْأَوَّلِینَھذا إِلَّا أَس

ثم یدعو األقرب فاألقرب فإن رسول اهللا ص لما بعث کان أول من دعا زوجته خدیجة ثم 
مکفوله و ابن عمه علیا ع ثم مواله زیدا ثم أم أیمن خادمته فھل رأیتم أحدا ممن کان یأوي 

اهللا ص لم یسارع و ھل التاث علیه أحد من ھؤالء فھکذا یکون حسن التأتي و إلی رسول 
الرفق في الدعاء ھذا و رسول اهللا مقل و ھو من جملة عیال خدیجة حین بعثه اهللا تعالی و 
أبو بکر عندکم کان موسرا و کان أبوه مقترا و کذلك ابنه و امرأته أم عبد اهللا و الموسر في 

یتبع من المقتر و إنما حسن التأتي و الرفق في الدعاء ما صنعه مصعب  فطرة العقول أولی أن
بن عمیر لسعد بن معاذ لما دعاه و ما صنع سعد بن معاذ ببني عبد األشھل لما دعاھم و ما 

و أسلم بنو   صنع بریدة بن الحصیب بأسلم لما دعاھم قالوا أسلم بدعائه ثمانون بیتا من قومه
یوم واحد و أما من لم یسلم ابنه و ال امرأته و ال أبوه و ال أخته  عبد األشھل بدعاء سعد في

بدعائه فھیھات أن یوصف و یذکر بالرفق في الدعاء و حسن التأتي و األناة قال الجاحظ ثم 
أعتق أبو بکر بعد ذلك جماعة من المعذبین في اهللا و ھم ست رقاب منھم بالل و عامر بن 

و مر بجاریة یعذبھا عمر بن الخطاب فابتاعھا منه و أعتقھا و  فھیرة و زنیرة النھدیة و ابنتھا
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إلی   فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرى  وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنی  وَ اتَّقی  فَأَمَّا مَنْ أَعْطی  أعتق أبا عیسی فأنزل اهللا فیه

  .آخر السورة
   قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا

روى ذلك الواقدي و ابن إسحاق و   ا رسول اهللا صأما بالل و عامر بن فھیرة فإنما أعتقھم
  غیرھما

و أما باقي موالیھم األربعة فإن سامحناکم في دعواکم لم یبلغ ثمنھم في تلك الحال لشدة 
بغض موالیھم لھم إال مائة درھم أو نحوھا فأي فخر في ھذا و أما اآلیة فإن ابن عباس قال 

  .أي ألن یعود  فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرى  وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنی  قیوَ اتَّ  في تفسیرھا فَأَمَّا مَنْ أَعْطی
و قال غیره نزلت في مصعب بن عمیر قال الجاحظ و قد علمتم ما صنع أبو بکر في ماله و 
کان ماله أربعین ألف درھم فأنفقه في نوائب اإلسالم و حقوقه و لم یکن خفیف الظھر قلیل 

جمیع الیسارین بل کان ذا بنین و بنات و زوجة و خدم و حشم  العیال و النسل فیکون فاقد
و یعول والدیه و ما ولدا و لم یکن النبي ص قبل ذلك عنده مشھورا فیخاف العار في ترك 

  مواساته فکان إنفاقه علی الوجه الذي ال نجد في غایة الفضل مثله و لقد
  ما نفعني مال کما نفعني مال أبي بکر  قال النبي ص

یخنا أبو جعفر رحمه اهللا أخبرونا علی أي نوائب اإلسالم أنفق ھذا المال و في أي قال ش
وجه وضعه فإنه لیس بجائز أن یخفی ذلك و یدرس حتی یفوت حفظه و ینسی ذکره و 

ء أکثر من عتقه بزعمکم ست رقاب لعلھا ال یبلغ ثمنھا في ذلك  أنتم فلم تقفوا علی شي
   اإلنفاق الجلیلالعصر مائة درھم و کیف یدعي له 

و قد باع من رسول اهللا ص بعیرین عند خروجه إلی یثرب و أخذ منه الثمن في مثل تلك 
   الحال

   و روى ذلك جمیع المحدثین
  و قد رویتم أیضا أنه کان حیث کان بالمدینة غنیا موسرا

   ھاجر أبو بکر و عنده عشرة آالف درھم  و رویتم عن عائشة أنھا قالت



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٣٩١ 

                                                                                                                                  
قلتم   وَ ال یَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْکُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ یُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبی  تعالی أنزل فیه إن اهللا  و قلتم

  ھي في أبي بکر و مسطح بن أثاثة
  فأین الفقر الذي زعمتم أنه أنفق حتی تخلل بالعباءة

ص رآھم لیلة اإلسراء أن هللا تعالی في سمائه مالئکة قد تخللوا بالعباءة و أن النبي   و رویتم
فسأل جبرائیل عنھم فقال ھؤالء مالئکة تأسوا بأبي بکر بن أبي قحافة صدیقك في األرض 

   فإنه سینفق علیك ماله حتی یخلل عباءه في عنقه
یا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ   أن اهللا تعالی لما أنزل آیة النجوى فقال  و أنتم أیضا رویتم

اآلیة لم یعمل بھا إال علي بن أبي   ولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَیْرٌ لَکُمْالرَّسُ
   طالب وحده

مع إقرارکم بفقره و قلة ذات یده و أبو بکر في الحال التي ذکرنا من السعة أمسك عن 
قَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُ  مناجاته فعاتب اهللا المؤمنین في ذلك فقال

فجعله سبحانه ذنبا یتوب علیھم منه و ھو إمساکھم عن تقدیم   لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ
الصدقة فکیف سخت نفسه بإنفاق أربعین ألفا و أمسك عن مناجاة الرسول و إنما کان یحتاج 

  .فیھا إلی إخراج درھمین
نفقته علی   أما ما ذکر من کثرة عیاله و نفقته علیھم فلیس في ذلك دلیل علی تفضیله ألن و

عیاله واجبة مع أن أرباب السیرة ذکروا أنه لم یکن ینفق علی أبیه شیئا و أنه کان أجیرا البن 
  .جدعان علی مائدته یطرد عنھا الذبان

بطن مکة من المشرکین و حسن قال الجاحظ و قد تعلمون ما کان یلقی أصحاب النبي ص ب
صنیع کثیر منھم کصنیع حمزة حین ضرب أبا جھل بقوسه ففلق ھامته و أبو جھل یومئذ 
سید البطحاء و رئیس الکفر و أمنع أھل مکة و قد عرفتم أن الزبیر سل سیفه و استقبل به 

د المشرکین لما أرجف أن محمدا ص قد قتل و أن عمر بن الخطاب قال حین أسلم ال یعب
اهللا سرا بعد الیوم و أن سعدا ضرب بعض المشرکین بلحي جمل فأراق دمه فکل ھذه 

ال یَسْتَوِي مِنْکُمْ   الفضائل لم یکن لعلي بن أبي طالب فیھا ناقة و ال جمل و قد قال اهللا تعالی
أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا فإذا کان  مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِینَ
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اهللا تعالی قد فضل من أنفق قبل الفتح ألنه ال ھجرة بعد الفتح علی من أنفق بعد الفتح فما 

  .ظنکم بمن أنفق من قبل الھجرة و من لدن مبعث النبي ص إلی الھجرة و إلی بعد الھجرة
لصحابة و سوابقھم و لسنا کاإلمامیة الذین قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا إننا ال ننکر فضل ا

یحملھم الھوى علی جحد األمور المعلومة و لکننا ننکر تفضیل أحد من الصحابة علی علي 
بن أبي طالب و لسنا ننکر غیر ذلك و ننکر تعصب الجاحظ للعثمانیة و قصده إلی فضائل 

فضل عظیم و مقام جلیل و ھو ھذا الرجل و مناقبه بالرد و اإلبطال و أما حمزة فھو عندنا ذو 
و أما فضل عمر فغیر منکر و کذلك   سید الشھداء الذین استشھدوا علی عھد رسول اهللا ص

الزبیر و سعد و لیس فیما ذکر ما یقتضي کون علي ع مفضوال لھم أو لغیرھم إال قوله و کل 
و الحیف  ھذه الفضائل لم یکن لعلي ع فیھا ناقة و ال جمل فإن ھذا من التعصب البارد

الفاحش و قد قدمنا من آثار علي ع قبل الھجرة و ما له إذ ذاك من المناقب و الخصائص ما 
ھو أفضل و أعظم و أشرف من جمیع ما ذکر لھؤالء علی أن أرباب السیرة یقولون إن الشجة 
التي شجھا سعد و إن السیف الذي سله الزبیر ھو الذي جلب الحصار في الشعب علی النبي 

ي ھاشم و ھو الذي سیر جعفرا و أصحابه إلی الحبشة و سل السیف في الوقت ص و بن
أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ قِیلَ لَھُمْ   الذي لم یؤمر المسلمون فیه بسل السیف غیر جائز قال تعالی
لْقِتالُ إِذا فَرِیقٌ مِنْھُمْ یَخْشَوْنَ کُفُّوا أَیْدِیَکُمْ وَ أَقِیمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْھِمُ ا

فتبین أن التکلیف له أوقات فمنھا وقت ال یصلح فیه سل السیف و منھا   النَّاسَ کَخَشْیَةِ اللَّهِ
فقد ذکرنا ما عندنا من   ال یَسْتَوِي مِنْکُمْ مَنْ أَنْفَقَ  وقت یصلح فیه و یجب فأما قوله تعالی

ل و أیضا فإن اهللا تعالی لم یذکر إنفاق المال مفردا و إنما قرن به دعواھم ألبي بکر إنفاق الما
القتال و لم یکن أبو بکر صاحب قتال و حرب فال تشمله اآلیة و کان علي ع صاحب قتال و 
إنفاق قبل الفتح أما قتاله فمعلوم بالضرورة و أما إنفاقه فقد کان علی حسب حاله و فقره و 

حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً و أنزلت فیه و في زوجته و ابنیه   یالطَّعامَ عَل  ھو الذي أطعم
سورة کاملة من القرآن و ھو الذي ملك أربعة دراھم فأخرج منھا درھما سرا و درھما عالنیة 

 الَّذِینَ یُنْفِقُونَ  لیال ثم أخرج منھا في النھار درھما سرا و درھما عالنیة فأنزل فیه قوله تعالی
أَمْوالَھُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّھارِ سِر�ا وَ عَالنِیَةً و ھو الذي قدم بین یدي نجواه صدقةدون المسلمین 
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إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ   کافة و ھو الذي تصدق بخاتمه و ھو راکع فأنزل اهللا فیه

  . ؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ ھُمْ راکِعُونَآمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالةَ وَ یُ
قال الجاحظ و الحجة العظمی للقائلین بتفضیل علي ع قتله األقران و خوضه الحرب و لیس 
له في ذلك کبیر فضیلة ألن کثرة القتل و المشي بالسیف إلی األقران لو کان من أشد المحن 

یکون للزبیر و أبي دجانة و  و أعظم الفضائل و کان دلیال علی الرئاسة و التقدم لوجب أن
محمد بن مسلمة و ابن عفراء و البراء بن مالك من الفضل ما لیس لرسول اهللا ص ألنه لم 
یقتل بیده إال رجال واحدا و لم یحضر الحرب یوم بدر و ال خالط الصفوف و إنما کان 

ان و یجندل معتزال عنھم في العریش و معه أبو بکر و أنت ترى الرجل الشجاع قد یقتل األقر
األبطال و فوقه من العسکر من ال یقتل و ال یبارز و ھو الرئیس أو ذوي الرأي و المستشیر 
في الحرب ألن للرؤساء من االکتراث و االھتمام و شغل البال و العنایة و التفقد ما لیس 

و لغیرھم و ألن الرئیس ھو المخصوص بالمطالبة و علیه مدار األمور و به یستبصر المقاتل 
یستنصر و باسمه ینھزم العدو و لو لم یکن له إال أن الجیش لو ثبت و فر ھو لم یغن ثبوت 
الجیش کله و کانت الدبرة علیه و لو ضیع القوم جمیعا و حفظ ھو النتصر و کانت الدولة له 
و لھذا ال یضاف النصر و الھزیمة إال إلیه ففضل أبي بکر بمقامه في العریش مع رسول اهللا 

  .ر أعظم من جھاد علي ع ذلك الیوم و قتله أبطال قریشیوم بد
یقول ھذا  قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا لقد أعطي أبو عثمان مقوال و حرم معقوال إن کان

علی اعتقاد و جد و لم یذھب به مذھب اللعب و الھزل أو علی طریق التفاصح و التشادق و 
الخاطر و القوة علی جدال الخصوم أ لم یعلم إظھار القوة و السالطة و ذالقة اللسان و حدة 

أبو عثمان أن رسول اهللا ص کان أشجع البشر و أنه خاض الحروب و ثبت في المواقف التي 
  وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ فمنھا  طاشت فیھا األلباب

یر و یوم أحد و وقوفه بعد أن فر المسلمون بأجمعھم و لم یبق معه إال أربعة علي و الزب
طلحة و أبو دجانة فقاتل و رمی بالنبل حتی فنیت نبله و انکسرت سیة قوسه و انقطع وتره 
فأمر عکاشة بن محصن أن یوترھا فقال یا رسول اهللا ال یبلغ الوتر فقال أوتر ما بلغ قال 
عکاشة فو الذي بعثه بالحق لقد أوترت حتی بلغ و طویت منه شبرا علی سیة القوس ثم 



  
  
  
  
  
  

  ٣٩٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
ل یرمیھم حتی نظرت إلی قوسه قد تحطمت و بارز أبي بن خلف فقال له أخذھا فما زا

أصحابه إن شئت عطف علیه بعضنا فأبی و تناول الحربة من الحارث بن الصمة ثم انتقض 
بأصحابه کما ینتقض البعیر قالوا فتطایرنا عنه تطایر الشعاریر فطعنه بالحربة فجعل یخور کما 

إِذْ تُصْعِدُونَ وَ   ته حین انھزم أصحابه و ترکوه إال قوله تعالییخور الثور و لو لم یدل علی ثبا
   أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ یَدْعُوکُمْ فِي أُخْراکُمْ  ال تَلْوُونَ عَلی

  فکونه ع في أخراھم و ھم یصعدون و ال یلوون ھاربین دلیل علی أنه ثبت و لم یفر
فر المسلمون کلھم و النفر التسعة  و ثبت یوم حنین في تسعة من أھله و رھطه األدنین و قد

محدقون به العباس آخذ بحکمة بغلته و علي بین یدیه مصلت سیفه و الباقون حول بغلة 
رسول اهللا ص یمنة و یسرة و قد انھزم المھاجرون و األنصار و کلما فروا أقدم ھو ص یمنة 

م مستقدما یلقی و یسرة و قد انھزم المھاجرون و األنصار و کلما فر و أقدم ھو ص و صم
البطحاء و حصب المشرکین و قال شاھت  السیوف و النبال بنحره و صدره ثم أخذ کفا من

   الوجوه
والخبر المشھور عن علي ع و ھو أشجع البشر کنا إذا اشتد البأس و حمي الوطیس اتقینا 

   برسول اهللا ص و لذنا به
أي فریة أعظم من فریة من فکیف یقول الجاحظ إنه ما خاض الحرب و ال خالط الصفوف و 

نسب رسول اهللا ص إلی اإلحجام و اعتزال الحرب ثم أي مناسبة بین أبي بکر و رسول اهللا 
ص في ھذا المعنی لیقیسه و ینسبه إلی رسول اهللا ص صاحب الجیش و الدعوة و رئیس 

ة و ھو اإلسالم و الملة و الملحوظ بین أصحابه و أعدائه بالسیادة و إلیه اإلیماء و اإلشار
الذي أحنق قریشا و العرب و ورى أکبادھم بالبراءة من آلھتھم و عیب دینھم و تضلیل 
أسالفھم ثم وترھم فیما بعد بقتل رؤسائھم و أکابرھم و حق لمثله إذا تنحی عن الحرب و 
اعتزلھا أن یتنحی و یعتزل ألن ذلك شأن الملوك و الرؤساء إذا کان الجیش منوطا بھم و 

ھلك الملك ھلك الجیش و متی سلم الملك أمکن أن یبقی علیه ملکه و إن  ببقائھم فمتی
عطب جیشه فإنه یستجد جیشا آخر و لذلك نھی الحکماء أن یباشر الملك الحرب بنفسه و 
خطئوا اإلسکندر لما بارز قوسرا ملك الھند و نسبوه إلی مجانبة الحکمة و مفارقة الصواب و 
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ألبي بکر في ھذا المعنی و من الذي کان یعرفه من  الحزم فلیقل لنا الجاحظ أي مدخل

أعداء اإلسالم لیقصده بالقتل و ھل ھو إال واحد من عرض المھاجرین حکمه حکم عبد 
الرحمن بن عوف و عثمان بن عفان و غیرھما بل کان عثمان أکثر منه صیتا و أشرف منه 

ل أبو بکر في بعض تلك مرکبا و العیون إلیه أطمح و العدو إلیه أحنق و أکلب و لو قت
المعارك ھل کان یؤثر قتله في اإلسالم ضعفا أو یحدث فیه وھنا أو یخاف علی الملة لو قتل 
أبو بکر في بعض تلك الحروب أن تندرس و تعفی آثارھا و ینطمس منارھا لیقول الجاحظ 

من إن أبا بکر کان حکمه حکم رسول اهللا ص في مجانبة الحروب و اعتزالھا نعوذ باهللا 
بالسیر معرفة و باآلثار و األخبار ممارسة حال حروب  الخذالن و قد علم العقالء کلھم ممن له

رسول اهللا ص کیف کانت و حاله ع فیھا کیف کان و وقوفه حیث وقف و حربه حیث 
حارب و جلوسه في العریش یوم جلس و إن وقوفه ص وقوف رئاسة و تدبیر و وقوف 

و یحرس صغیرھم و کبیرھم بوقوفه من ورائھم و تخلفه  ظھر و سند یتعرف أمور أصحابه
عن التقدم في أوائلھم ألنھم متی علموا أنه في أخراھم اطمأنت قلوبھم و لم تتعلق بأمره 
نفوسھم فیشتغلوا باالھتمام به عن عدوھم و ال یکون لھم فئة یلجئون إلیھا و ظھر یرجعون 

و علم مواقفھم و آوى کل إنسان مکانه في  إلیه و یعلمون أنه متی کان خلفھم تفقد أمورھم
الحمایة و النکایة و عند المنازلة في الکر و الحملة فکان وقوفه حیث وقف أصلح ألمرھم و 
أحمی و أحرس لبیضتھم و ألنه المطلوب من بینھم إذ ھو مدبر أمورھم و والي جماعتھم أ 

ي وقوفه و أن فضیلته ال ترون أن موقف صاحب اللواء موقف شریف و أن صالح الحرب ف
في ترك التقدم في أکثر حاالته فللرئیس حاالت األولی حالة یتخلف و یقف آخرا لیکون 

  .سندا و قوة و ردءا و عدة و لیتولی تدبیر الحرب و یعرف مواضع الخلل
  .و الحالة الثانیة یتقدم فیھا في وسط الصف لیقوي الضعیف و یشجع الناکص

دم الفیلقان و تکافح السیفان اعتمد ما تقتضیه الحال من الوقوف و حالة ثالثة و ھي إذا اصط
حیث یستصلح أو من مباشرة الحرب بنفسه فإنھا آخر المنازل و فیھا تظھر شجاعة الشجاع 

  .النجد و فسالة الجبان المموه
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فأین مقام الرئاسة العظمی لرسول اهللا ص و أین منزلة أبي بکر لیسوي بین المنزلتین و 

  .ن الحالتینیناسب بی
بفضیلة النبوة و کانت  و لو کان أبو بکر شریکا لرسول اهللا ص في الرسالة و ممنوحا من اهللا

قریش و العرب تطلبه کما تطلب محمدا ص و کان یدبر من أمر اإلسالم و تسریب العساکر 
 و تجھیز السرایا و قتل األعداء ما یدبره محمد ص لکان للجاحظ أن یقول ذلك فأما و حاله

حاله و ھو أضعف المسلمین جنانا و أقلھم عند العرب ترة لم یرم قط بسھم و ال سل سیفا 
و ال أراق دما و ھو أحد األتباع غیر مشھور و ال معروف و ال طالب و ال مطلوب فکیف 

   یجوز أن یجعل مقامه و منزلته مقام رسول اهللا ص و منزلته
أحد فرآه أبو بکر فقام مغیظا علیه فسل من و لقد خرج ابنه عبد الرحمن مع المشرکین یوم 

السیف مقدار إصبع یرید البروز إلیه فقال له رسول اهللا ص یا أبا بکر شم سیفك و أمتعنا 
   بنفسك

و لم یقل له و أمتعنا بنفسك إال لعلمه بأنه لیس أھال للحرب و مالقاة الرجال و أنه لو بارز 
  .لقتل

الحرب و لقاء األقران و قتل أبطال الشرك و ھل  و کیف یقول الجاحظ ال فضیلة لمباشرة
قامت عمد اإلسالم إال علی ذلك و ھل ثبت الدین و استقر إال بذلك أ تراه لم یسمع قول اهللا 

و المحبة من اهللا   إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقاتِلُونَ فِي سَبِیلِهِ صَف�ا کَأَنَّھُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ  تعالی
ھي إرادة الثواب فکل من کان أشد ثبوتا في ھذا الصف و أعظم قتاال کان أحب إلی  تعالی

اهللا و معنی األفضل ھو األکثر ثوابا فعلي ع إذا ھو أحب المسلمین إلی اهللا ألنه أثبتھم قدما 
  .في الصف المرصوص لم یفر قط بإجماع األمة و ال بارزه قرن إال قتله

إِنَّ   وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاھِدِینَ عَلَی الْقاعِدِینَ أَجْراً عَظِیماً و قوله  أ تراه لم یسمع قول اهللا تعالی
فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَھُمْ وَ أَمْوالَھُمْ بِأَنَّ لَھُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ  اللَّهَ اشْتَرى

ثم قال سبحانه مؤکدا لھذا البیع و   حَق�ا فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الْقُرْآنِیُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ 
و   بِعَھْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِي بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ  الشراء وَ مَنْ أَوْفی
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مْ ال یُصِیبُھُمْ ظَمَأٌ وَ ال نَصَبٌ وَ ال مَخْمَصَةٌ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَ ال یَطَؤُنَ ذلِكَ بِأَنَّھُ  قال اهللا تعالی

  . مَوْطِئاً یَغِیظُ الْکُفَّارَ وَ ال یَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْلًا إِلَّا کُتِبَ لَھُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ
عض فمن دلف إلی فمواقف الناس في الجھاد علی أحوال و بعضھم في ذلك أفضل من ب

األقران و استقبل السیوف و األسنة کان أثقل علی أکتاف األعداء لشدة نکایته فیھم ممن 
وقف في المعرکة و أعان و لم یقدم و کذلك من وقف في المعرکة و أعان و لم یقدم إال أنه 
بحیث تناله السھام و النبل أعظم غناء و أفضل ممن وقف حیث ال یناله ذلك و لو کان 

لضعیف و الجبان یستحقان الرئاسة بقلة بسط الکف و ترك الحرب و أن ذلك یشاکل فعل ا
النبي ص لکان أوفر الناس حظا في الرئاسة و أشدھم لھا استحقاقا حسان بن ثابت و إن بطل 
فضل علي ع في الجھاد ألن النبي ص کان أقلھم قتاال کما زعم الجاحظ لیبطلن علی ھذا 

  .ي اإلنفاق ألن رسول اهللا ص کان أقلھم ماالالقیاس فضل أبي بکر ف
و أنت إذا تأملت أمر العرب و قریش و نظرت السیر و قرأت األخبار عرفت أنھا کانت 
تطلب محمدا ص و تقصد قصده و تروم قتله فإن أعجزھا و فاتھا طلبت علیا ع و أرادت 

ه دفعا و أنھم متی قصدوا قتله ألنه کان أشبھھم بالرسول حاال و أقربھم منه قربا و أشدھم عن
علیا فقتلوه أضعفوا أمر محمد ص و کسروا شوکته إذ کان أعلی من ینصره في البأس و 

   القوة و الشجاعةو النجدة و اإلقدام و البسالة أ ال ترى إلی
قول عتبة بن ربیعة یوم بدر و قد خرج ھو و أخوه شیبة و ابنه الولید بن عتبة فأخرج إلیه 

األنصار فاستنسبوھم فانتسبوا لھم فقالوا ارجعوا إلی قومکم ثم نادوا یا الرسول نفرا من 
محمد أخرج إلینا أکفاءنا من قومنا فقال النبي ص ألھله األدنین قوموا یا بني ھاشم فانصروا 

  حقکم الذي آتاکم اهللا علی باطل ھؤالء قم یا علي قم یا حمزة قم یا عبیدة
قتله یوم أحد ألنه اشترك ھو و حمزة في قتل أبیھا  أ ال ترى ما جعلت ھند بنت عتبة لمن
  یوم بدر أ لم تسمع قول ھند ترثي أھلھا

 ما کان عن عتبة لي من صبر
 

  أبي و عمي و شقیق صدري
 أخي الذي کان کضوء البدر

 
  بھم کسرت یا علي ظھري
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ا شیبة فإن حمزة و ذلك ألنه قتل أخاھا الولید بن عتبة و شرك في قتل أبیھا عتبة و أما عمھ

  .تفرد بقتله
و قال جبیر بن مطعم لوحشي مواله یوم أحد إن قتلت محمدا فأنت حر و إن قتلت علیا 
فأنت حر و إن قتلت حمزة فأنت حر فقال أما محمد فسیمنعه أصحابه و أما علي فرجل 

   حذر کثیر االلتفات في الحرب و لکني سأقتل حمزة فقعد له و زرقه بالحربة فقتله
و لما قلنا من مقاربة حال علي ع في ھذا الباب لحال رسول اهللا ص و مناسبتھا إیاھا ما . 

وجدناه في السیر و األخبار من إشفاق رسول اهللا ص و حذره علیه و دعائه له بالحفظ و 
  السالمة

قال ص یوم الخندق و قد برز علي إلی عمرو و رفع یدیه إلی السماء بمحضر من أصحابه 
حمزة یوم أحد و عبیدة یوم بدر فاحفظ الیوم علي علیا رَبِّ ال تَذَرْنِي  خذت منياللھم إنك أ

و لذلك ضن به عن مبارزة عمرو حین دعا عمرو الناس إلی نفسه   فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ
مرارا في کلھا یحجمون و یقدم علي فیسأل اإلذن له في البراز حتی قال له رسول اهللا ص إنه 
عمرو فقال و أنا علي فأدناه و قبله و عممه بعمامته و خرج معه خطوات کالمودع له القلق 
لحاله المنتظر لما یکون منه ثم لم یزل ص رافعا یدیه إلی السماء مستقبال لھا بوجھه و 
المسلمون صموت حوله کأنما علی رءوسھم الطیر حتی ثارت الغبرة و سمعوا التکبیر من 

علیا قتل عمرا فکبر رسول اهللا ص و کبر المسلمون تکبیرة سمعھا من وراء تحتھا فعلموا أن 
   الخندق من عساکر المشرکین

لو قسمت فضیلة علي ع بقتل عمرو یوم الخندق بین   و لذلك قال حذیفة بن الیمان
   المسلمین بأجمعھم لوسعتھم

   قال بعلي بن أبي طالب  لْقِتالَوَ کَفَی اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ ا  في قوله تعالی  و قال ابن عباس
قال الجاحظ علی أن مشي الشجاع بالسیف إلی األقران لیس علی ما توھمه من ال یعلم . 

باطن األمر ألن معه في حال مشیه إلی األقران بالسیف أمورا أخرى ال یبصرھا الناس و إنما 
ھوج و ربما کان یقضون علی ظاھر ما یرون من إقدامه و شجاعته فربما کان سبب ذلك ال

الغرارة و الحداثة و ربما کان اإلحراج و الحمیة و ربما کان لمحبة النفخ و األحدوثة و ربما 
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قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا فیقال  کان طباعا کطباع القاسي و الرحیم و السخي و البخیل

من ذلك للجاحظ فعلی أیھا کان مشي علي بن أبي طالب إلی األقران بالسیف فأیما قلت 
بانت عداوتك هللا تعالی و لرسوله و إن کان مشیه لیس علی وجه مما ذکرت و إنما کان علی 
وجه النصرة و القصد إلی المسابقة إلی ثواب اآلخرة و الجھاد في سبیل اهللا و إعزاز الدین 
کنت بجمیع ما قلت معاندا و عن سبیل اإلنصاف خارجا و في إمام المسلمین طاعنا و إن 

ثل ھذا الوھم علی علي ع لیتطرقن مثله علی أعیان المھاجرین و األنصار أرباب تطرق م
الجھاد و القتال الذین نصروا رسول اهللا ص بأنفسھم و وقوه بمھجھم و فدوه بأبنائھم و 
آبائھم فلعل ذلك کان لعلة من العلل المذکورة و في ذلك الطعن في الدین و في جماعة 

  .المسلمین
  م ھذا في علي ع و في غیره لماو لو جاز أن یتوھ

   قال رسول اهللا ص حکایة عن اهللا تعالی ألھل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم
   برز اإلیمان کله إلی الشرك کله  و ال قال لعلي ع

  .و ال قال أوجب طلحة
و قد علمنا ضرورة من دین الرسول ص تعظیمه لعلي ع تعظیما دینیا ألجل جھاده و نصرته 

ن فیه طاعن في رسول اهللا ص إذ زعم أنه قد یمکن أن یکون جھاده ال لوجه اهللا فالطاع
تعالی بل ألمر آخر من األمور التي عددھا و بعثه علی التفوه بھا إغواء الشیطان و کیده و 

  .اإلفراط في عداوة من أمر اهللا بمحبته و نھی عن بغضه و عداوته
ما الح للجاحظ و العثمانیة فمدحه و ھو غیر أ ترى رسول اهللا ص خفي علیه من أمر علي ع 

  .مستحق للمدح
قال الجاحظ فصاحب النفس المختارة المعتدلة یکون قتاله طاعة و فراره معصیة ألن نفسه 
معتدلة کالمیزان في استقامة لسانه و کفتیه فإذا لم یکن کذلك کان إقدامه طباعا و فراره 

  .طباعا
ال له فلعل إنفاق أبي بکر علی ما تزعم أربعین ألف درھم قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا فیق

ال ثواب له ألن نفسه ربما تکون غیر معتدلة ألنه یکون مطبوعا علی الجود و السخاء و لعل 
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خروجه مع النبي ص یوم الھجرة إلی الغار ال ثواب له فیه ألن أسبابه کانت له مھیجة و 

لعل رسول اهللا ص في دعائه إلی اإلسالم و دواعیه غالبة محبة الخروج و بغض المقام و 
إکبابه علی الصلوات الخمس في جوف اللیل و تدبیره أمر األمة ال ثواب له فیه ألنه قد تکون 
نفسه غیر معتدلة بل یکون في طباعه الرئاسة و حبھا و العبادة و االلتذاذ بھا و لقد کنا نعجب 

ع طباعا و في قوله بالتولد و حرکة من مذھب أبي عثمان أن المعارف ضرورة و أنھا تق
الحجر بالطبع حتی رأینا من قوله ما ھو أعجب منه فزعم أنه ربما یکون جھاد علي ع و قتله 

  .المشرکین ال ثواب له فیه ألنه فعله طبعا و ھذا أطرف من قوله في المعرفة و في التولد
له بقتل األقران کبیر فضیلة قال الجاحظ و وجه آخر أن علیا لو کان کما یزعم شیعته ما کان 

  و ال عظیم طاعة ألنه قد
   ستقاتل بعدي الناکثین و القاسطین و المارقین روي عن النبي ص أنه قال له

فإذا کان قد وعده بالبقاء بعده فقد وثق بالسالمة من األقران و علم أنه منصور علیھم و 
  .قاتلھم فعلی ھذا یکون جھاد طلحة و الزبیر أعظم طاعة منه

وَ   قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا ھذا راجع علی الجاحظ في النبي ص ألن اهللا تعالی قال له
  فلم یکن له في جھاده کبیر طاعة و کثیر طاعة و  اللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

  اقتدوا باللذین من بعدي أبي بکر و عمر  کثیر من الناس یروي عنه ص
  فوجب أن یبطل جھادھما و

   ل للزبیر ستقاتل علیا و أنت ظالم لهقد قا
فأشعره بذلك أنه ال یموت في حیاة رسول اهللا ص و قال في الکتاب العزیز لطلحة وَ ما کانَ 

قالوا نزلت في طلحة فأعلمه بذلك   لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ ال أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ
  ال یکون لھما کبیر ثواب في الجھاد و الذي صح عندنا من الخبرأنه یبقی بعده فوجب أ

   ستقاتل بعدي الناکثین  و ھو قوله
فِي دِینِ اللَّهِ أَفْواجاً و وضعت الجزیة و   أنه قال لما وضعت الحرب أوزارھا و دخل الناس

  .دانت العرب قاطبة
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ران الذین قتلھم فأطروھم و قال الجاحظ ثم قصد الناصرون لعلي و القائلون بتفضیله إلی األق

غلوا فیھم و لیسوا ھناك فمنھم عمرو بن عبد ود ترکتموه أشجع من عامر بن الطفیل و عتبة 
بن الحارث و بسطام بن قیس و قد سمعنا بأحادیث حروب الفجار و ما کان بین قریش و 

  .دوس و حلف الفضول فما سمعت لعمرو بن عبد ود ذکرا في ذلك
ر رحمه اهللا أمر عمرو بن عبد ود أشھر و أکثر من أن یحتج له فلنتلمح قال شیخنا أبو جعف

کتب المغازي و السیر و لینظر ما رثته به شعراء قریش لما قتل فمن ذلك ما ذکره محمد بن 
إسحاق في مغازیه قال و قال مسافع بن عبد مناف بن زھرة بن حذافة بن جمح یبکي عمرو 

علي بن أبي طالب ع مبارزة لما جزع المذاد أي قطع بن عبد اهللا بن عبد ود حین قتله 
   الخندق

  عمرو بن عبد کان أول فارس
 

  جزع المذاد و کان فارس ملیل
 سمح الخالئق ماجد ذو مرة

 
  یبغي القتال بشکة لم ینکل

  و لقد علمتم حین ولوا عنکم
 

  أن ابن عبد منھم لم یعجل
  حتی تکفنه الکماة و کلھم

 
  ه و لیس بمؤتلیبغي القتال ل

 و لقد تکنفت الفوارس فارسا
 

  بجنوب سلع غیر نکس أمیل
  سال النزال ھناك فارس غالب

 
  بجنوب سلع لیته لم ینزل

 فاذھب علي ما ظفرت بمثلھا
 

  فخرا و لو القیت مثل المعضل
  نفسي الفداء لفارس من غالب

 
  القی حمام الموت لم یتحلحل

  م یکنأعني الذي جزع المذاد و ل
 

  فشال و لیس لدى الحروب بزمل
و قال ھبیرة بن أبي وھب المخزومي یعتذر من فراره عن علي بن أبي طالب و ترکه عمرا 

   یوم الخندق و یبکیه
 لعمرك ما ولیت ظھري محمدا

 
  و أصحابه جبنا و ال خیفة القتل

 و لکنني قلبت أمري فلم أجد
 

  لسیفي غناء إن وقفت و ال نبلي
 قفت فلما لم أجد لي مقدماو

 
  صدرت کضرغام ھزبر إلی شبل
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 ثنی عطفه عن قرنه حین لم یجد
 

  مجاال و کان الحزم و الرأي من فعلي
 فال تبعدن یا عمرو حیا و ھالکا

 
  فقد مت محمود الثنا ماجد الفعل

 و ال تبعدن یا عمرو حیا و ھالکا
 

فقد کنت في حرب العدا مرھف 
  النصل

 الخیل تقدع بالقنا فمن لطراد
 

  و للبذل یوما عند قرقرة البزل
 ھنالك لو کان ابن عمرو لزارھا

 
  و فرجھا عنھم فتی غیر ما وغل

  کفتك علي لن ترى مثل موقف
 

  وقفت علی شلو المقدم کالفحل
 فما ظفرت کفاك یوما بمثلھا

 
  أمنت بھا ما عشت من زلة النعل

   یرثي عمرا و یبکیه و قال ھبیرة بن أبي وھب أیضا
  لقد علمت علیا لؤي بن غالب

 
  لفارسھا عمرو إذا ناب نائب

  و فارسھا عمرو إذا ما یسوقه
 

  علي و إن الموت ال شك طالب
  عشیة یدعوه علي و إنه

 
  لفارسھا إذ خام عنه الکتائب

  
  فیا لھف نفسي إن عمرا لکائن

 
  بیثرب ال زالت ھناك المصائب

  العلیا علي بقتله لقد أحرز
 

  و للخیر یوما ال محالة جالب
  و قال حسان بن ثابت األنصاري یذکر عمرا

 أمسی الفتی عمرو بن عبد ناظرا
 

 کیف العبور و لیته لم ینظر
 و لقد وجدت سیوفنا مشھورة

 
 و لقد وجدت جیادنا لم تقصر

 و لقد لقیت غداة بدر عصبة
 

 ضربوك ضربا غیر ضرب الحسر
 حت ال تدعی لیوم عظیمةأصب

 
 یا عمرو أو لجسیم أمر منکر

  و قال حسان أیضا
 لقد شقیت بنو جمح بن عمرو

 
  و مخزوم و تیم ما نقیل

  و عمرو کالحسام فتی قریش
 

  کأن جبینه سیف صقیل



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٤٠٣ 

                                                                                                                                  
  فتی من نسل عامر أریحي

 
  تطاوله األسنة و النصول

 دعاه الفارس المقدام لما
 

  الخیول تکشفت المقانب و
 أبو حسن فقنعه حساما

 
  جرازا ال أفل و ال نکول

 فغادره مکبا مسلحبا
 

  علی عفراء ال بعد القتیل
  .فھذه األشعار فیه بل بعض ما قیل فیه

أحد من  و أما اآلثار و األخبار فموجودة في کتب السیر و أیام الفرسان و وقائعھم و لیس
   ل کان فارس قریش و شجاعھا و إنما قال له حسانأرباب ھذا العلم یذکر عمرا إال قا
 و لقد لقیت غداة بدر عصبة

ألنه شھد مع المشرکین بدرا و قتل قوما من المسلمین ثم فر مع من فر و لحق بمکة و ھو 
الذي کان قال و عاھد اهللا عند الکعبة أال یدعوه أحد إلی واحدة من ثالث إال أجابه و آثاره 

رة تنطق بھا کتب األیام و الوقائع و لکنه لم یذکر مع الفرسان الثالثة و في أیام الفجار مشھو
ھم عتبة و بسطام و عامر ألنھم کانوا أصحاب غارات و نھب و أھل بادیة و قریش أھل 
مدینة و ساکنو مدر و حجر ال یرون الغارات و ال ینھبون غیرھم من العرب و ھم مقتصرون 

  .م فلذلك لم یشتھر اسمه کاشتھار ھؤالءعلی المقام ببلدتھم و حمایة حرمھ
   و یقال له إذا کان عمرو کما تذکر لیس ھناك فما باله

لما جزع الخندق في ستة فرسان ھو أحدھم فصار مع أصحاب النبي ص علی أرض واحدة 
و ھم ثالثة آالف و دعاھم إلی البراز مرارا لم ینتدب أحد منھم للخروج إلیه و ال سمح منھم 

حتی وبخھم و قرعھم و ناداھم أ لستم تزعمون أنه من قتل منا فإلی النار و من أحد بنفسه 
قتل منکم فإلی الجنة أ فال یشتاق أحدکم إلی أن یذھب إلی الجنة أو یقدم عدوه إلی النار 
فجبنوا کلھم و نکلوا و ملکھم الرعب و الوھل فإما أن یکون ھذا أشجع الناس کما قیل عنه 

ھم أجبن العرب و أذلھم و أفشلھم و قد روى الناس کلھم الشعر أو یکون المسلمون کل
الذي أنشده لما نکل القوم بجمعھم عنه و أنه جال بفرسه و استدار و ذھب یمنة ثم ذھب 

   یسرة ثم وقف تجاه القوم فقال
 و لقد بححت من النداء

 
 بجمعھم ھل من مبارز
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  و وقفت إذ جبن المشیع
 

 وقفة القرن المناجز
  کذاك أني لم أزل و

 
 متسرعا نحو الھزاھز

  إن الشجاعة في الفتی
 

 و الجود من خیر الغرائز
.  

   فلما برز إلیه علي أجابه فقال له
  ال تعجلن فقد أتاك

 
 مجیب صوتك غیر عاجز

 ذو نیة و بصیرة
 

 یرجو الغداة نجاة فائز
  إني ألرجو أن أقیم

 
 علیك نائحة الجنائز

  و یبقیمن ضربة تفنی 
 

 ذکرھا عند الھزاھز
  

  و لعمري لقد سبق الجاحظ بما قاله بعض جھال األنصار
لما رجع رسول اهللا من بدر و قال فتی من األنصار شھد معه بدرا إن قتلنا إال عجائز صلعا 

  فقال له النبي ص ال تقل ذلك یا ابن أخ أولئك المأل
بن ربیعة قتیله یوم بدر و ما علمنا الولید حضر  قال الجاحظ و قد أکثروا في الولید بن عتبة. 

  .حربا قط قبلھا و ال ذکر فیھا
قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا کل من دون أخبار قریش و آثار رجالھا وصف الولید 
بالشجاعة و البسالة و کان مع شجاعته أنه یصارع الفتیان فیصرعھم و لیس ألنه لم یشھد 

بطال شجاعا فإن علیا ع لم یشھد قبل بدر حربا و قد رأى حربا قبلھا ما یجب أن یکون 
  .الناس آثاره فیھا

قال الجاحظ و قد ثبت أبو بکر مع النبي ص یوم أحد کما ثبت علي فال فخر ألحدھما علی 
  .صاحبه في ذلك الیوم

   قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا أما ثباته یوم أحد فأکثر المؤرخین و أرباب السیر ینکرونه
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أنه لم یبق مع النبي ص إال علي و طلحة و الزبیر و أبو دجانة و قد روي   جمھورھم یرويو 

عن ابن عباس أنه قال و لھم خامس و ھو عبد اهللا بن مسعود و منھم من أثبت سادسا و ھو 
  المقداد بن عمرو

قلت ألبي کم ثبت مع رسول اهللا ص یوم أحد فقال   و روى یحیی بن سلمة بن کھیل قال
  ان قلت من ھما قال علي و أبو دجانةاثن

و ھب أن أبا بکر ثبت یوم أحد کما یدعیه الجاحظ أ یجوز له أن یقول ثبت کما ثبت علي 
   فال فخر ألحدھما علی اآلخر و ھو یعلم آثار علي ع ذلك الیوم

و أنه قتل أصحاب األلویة من بني عبد الدار منھم طلحة بن أبي طلحة الذي رأى رسول اهللا 
ي منامه أنه مردف کبشا فأوله و قال کبش الکتیبة نقتله فلما قتله علي ع مبارزة و ھو ص ف

  .أول قتیل قتل من المشرکین ذلك الیوم کبر رسول اهللا ص و قال ھذا کبش الکتیبة
و ما کان منه من المحاماة عن رسول اهللا ص و قد فر الناس و أسلموه فتصمد له کتیبة من 

ني ھذه فیحمل علیھا فیھزمھا و یقتل عمیدھا حتی سمع المسلمون قریش فیقول یا علي اکف
  و المشرکون صوتا من قبل السماء

 ال سیف إال ذو الفقار
 

  و ال فتی إال علي
   و حتی قال النبي ص عن جبرائیل ما قال

  .أ تکون ھذه آثاره و أفعاله ثم یقول الجاحظ ال فخر ألحدھما علی صاحبه
  . یْنَنا وَ بَیْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَیْرُ الْفاتِحِینَرَبَّنَا افْتَحْ بَ

قال الجاحظ وألبي بکر في ذلك الیوم مقام مشھور خرج ابنه عبد الرحمن فارسا مکفرا في 
الحدید یسأل المبارزة و یقول أنا عبد الرحمن بن عتیق فنھض إلیه أبو بکر یسعی بسیفه فقال 

   رجع إلی مکانك و متعنا بنفسكله النبي ص شم سیفك و ا
قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا ما کان أغناك یا أبا عثمان عن ذکر ھذا المقام المشھور ألبي 
بکر فإنه لو تسمعه اإلمامیة ألضافته إلی ما عندھا من المثالب ألن قول النبي ص ارجع دلیل 

ه و أنت تعلم حنو االبن علی علی أنه ال یحتمل مبارزة أحد ألنه إذا لم یحتمل مبارزة ابن
  .األب و تبجیله له و إشفاقه علیه و کفه عنه لم یحتمل مبارزة الغریب األجنبي
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و قوله له و متعنا بنفسك إیذان له بأنه کان یقتل لو خرج و رسول اهللا کان أعرف به من 
الجاحظ فأین حال ھذا الرجل من حال الرجل الذي صلی بالحرب و مشی إلی السیف 

  .یف فقتل السادة و القادة و الفرسان و الرجالةبالس
قال الجاحظ علی أن أبا بکر و إن لم تکن آثاره في الحرب کآثار غیره فقد بذل الجھد و فعل 

  .ما یستطیعه و تبلغه قوته و إذا بذل المجھود فال حال أشرف من حاله
ما قوله ال حال أشرف قال شیخنا أبو جعفر رحمه اهللا أما قوله إنه بذل الجھد فقد صدق و أ

من حاله فخطأ ألن حال من بلغت قوته فأعملھا في قتل المشرکین أشرف من حال من 
نقصت قوته عن بلوغ الغایة أ ال ترى أن حال الرجل أشرف في الجھاد من حال المرأة و حال 

  .البالغ األید أشرف من حال الصبي الضعیف
بد اهللا اإلسکافي رحمه اهللا في نقض فھذه جملة ما ذکره الشیخ أبو جعفر محمد بن ع

العثمانیة اقتصرنا علیھا ھاھنا و سنعود فیما بعد إلی ذکر جملة أخرى من کالمه إذا اقتضت 
  . الحال ذکره

  :تقریب المعارف للحلبي
  ]و النبوة و العدل و اإلمامة[القسم األول في التوحید 
   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

ھو ثقتي الحمد هللا رب العالمین و صالته علی نبیه و آله الطاھرین و سالمه  و به نستعین و
أما بعد فإني مجیب علی ما سألتمونیه أدام اهللا توفیقکم من إمالء جمل العبارات علی 
المعارف علی وجه یزید عن تقریب مخل و یغني عن إطالة ممل یطلع بھا متأملھا علی 

ظم الغرض الدیني و یتنبه بھا المضطلع و یقتدي بھا تکلیفه العقلي و یقف منھا علی مع
   المبتدئ و من اهللا تعالی أستمد المعونة و التوفیق

  مسائل التوحید
  مسألة في وجوب النظر

أول األفعال المقصودة التي ال یصح خلو العاقل منھا وجوبا النظر المؤدي إلی المعرفة یفرق 
العقالء یعلم اختالفھم و دعوة کل فریق منھم  ما بین الحق و الباطل ألن کل عاقل نشأ بین
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إلی مذھبه و تخویفه من خالفه فیخافھم ال محالة و إذا خاف وجب علیه التحرز مما خافه 
لعلمه ضرورة بوجوب التحرز من الضرر فال یخلو أن یتحرز باتباع الجل أو اطراح الجل أو 

  .اتباع بعض عن نظر أو تقلید
ما بینھم و اطراح الجل یقتضي کونه علی ما کان علیه من الخوف  و اتباع الجل محال للتنافي

و اتباع البعض عن تقلید ال یرفع خوفه مما أطرحه من المذاھب لتجویز کونه حقا و ال 
یقتضي سکونه إلی ما ذھب إلیه لتجویز کونه باطال فلم یبق لتحرزه من الضرر المخوف إال 

  لکونه تحرزا من ضررالنظر الممیز للحق من الباطل فوجب فعله 
  ] دفع وھم[

ما یعطینا ھذا االستدالل وجوب النظر للتحرز من ضرر المذاھب و ال یفید الوجه الذي 
یشترطونه في وقوع المعارف عن المتولدة عن النظر الموقع الذي یستحق بھا و بما تولدت 

  .عنه الثواب و یؤمن العقاب
ضرر مخصوص و   طرق کونه تحرزا منألن الوجه الذي ألجله وجب النظر علی جمیع ال

ھذا الوجه حاصل في ھذه الطریقة فیجب مساواتھا لطریقتي العلم بالثواب و العقاب و 
وجوب معرفة فاعل الحي و ما ھو علیه من النفع من حیث کان الناظر عند الخوف من معرة 

طرقا إلی   ونهأھل الحق و الباطل إنما ینظر في األدلة للوجه الذي خوفه الدائن بھا من ک
معرفة من خلقه حیا قادرا عاقال سمیعا بصیرا و خلق المنافع له و کلفه فعل الواجب و ترك 
القبیح لیعلم بمعرفته کونه منعما فیشکره و مکلفا لما یستحق الثواب علیه من فعل الواجب و 

لمدح و اجتناب القبیح بفعل ھذا و اإلخالل بذاك فیؤدي الواجب علیه من شکره فیحوز به ا
الثواب و یأمن الذم و العقاب علی الوجه الذي یستحق علیه الذم و المدح أقرب من 
الواجب و أبعد من القبیح و وقوع نظره علی ھذا الوجه موجب لحصول المعارف به للوجه 
الذي له وجبت بغیر شبھة و مقتض الستحقاق الثواب بما فعله من النظر و تولد عنه من 

ي الشبه فھو غیر منفك من الخوف و استحقاق العقاب و فوت الثواب المعرفة و إن نظر ف
بترك النظر في أدلة المعارف و إذا لم ینفك من الخوف منھا و الحال ھذه فإنما ینظر في شبه 
المبطلین لیعلم ھل ھي شبه أم أدلة فمتی وفی النظر حقه کشف له عن کونھا شبھا و اضطره 
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ضی به إلی العلم بمدلولھا فبان لحوق ھذه الطریقة في الخوف إلی النظر في األدلة و أف

وجوب النظر باألولیین في وقوعه موقعه و حصول المعارف عنه لوجھھا و إن کان ترتیبھا 
  مخالفا لترتیبھا

  مسألة في األجسام و حدوثھا
و أول منظور فیه األجسام ألن تقدیر قدمھا یسقط حکم التکالیف المکتسبة و تقدیر حدوثھا 

نھا و طریق العلم بحدوثھا مبني علی مقدمة ضروریة و نتیجة مکتسبة فالمقدمة حدوث ما یعی
  .لم یسبق الحوادث و النتیجة إثبات الجسم بھذه الصفة

و تفتقر إلی إثبات أغیار للجسم و أنھا محدثة و أن الجسم غیر سابق لھا و طریق إثباتھا 
و علیه و وجوب اختصاصه ببعضھا إذ حصول العلم بصحة تنقله في الجھات و ھو علی ما ھ

لو وجب األول لم یزل متنقال و الستغنی عن ناقل و لو جاز الثاني في حال االختصاص لم 
یکن جھة أولی به من جھة فال بد له من مقتض و ال یجوز أن یکون جنسه و ال وجوده 

ألن لصحة خروجه عن الجھة مع کونه جنسا و موجودا و ال یجوز أن یکون عدم معنی 
المعدوم ال یخصص و ال یؤثر و ال یجوز أن یکون صفة بالفاعل ألنھا الحدوث أو وقوعه 
علی وجه و ذلك یقتضي حدوث الجسم لحاجته في الوجود إلی جھة و وجوب تقدم 
الفاعل لفعله و ھذا غایة المطلوب و ألن کونھا بالفاعل یوجب اختصاصھا بحال الحدوث و 

جمیع صفاتھا إذ من المحال أن یحصل الحدوث لمن ال  لمن أحدث موصوفھا و تعلق به
یقدر علی الحادث و ال علی جمیع صفاته أو یحصل کیفیة الحدوث في حال البقاء کفعلي و 

  .فعل غیري
و اختصاص الجسم بالجھة لمن ال یقدر علی ذاته و ال علی جمیع صفاته و في حال بقائه 

ضي لھذا الحکم أمر غیر الجسم و انتقال کحدوثه یحیل کون ذلك بالفاعل فثبت أن المقت
الجسم عن الجھة إلی غیرھا یقتضي بطالن ما کان أوجب اختصاصه باألولی و تجدد ما 

ء عن عدم حقیقة  خصصه بالثانیة الستحالة الکمون و االنتقال علی األعراض و تجدد الشي
  .بقدیم محدثفي حدوثه و عدمه بعد الوجود یحیل قدمه لوجوب وجود القدیم و ما لیس 
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و کون الجسم متحیزا یوجب حاجته إلی جھة قد بینا استناد اختصاصه بھا إلی معنی فلو جاز 
خلوه منه لخال منھا و ذلك محال لکونه متحیزا فثبت أن وجوده مضمن لوجود الحوادث و 

  .قد علمنا ضرورة حدوث ما له ھذا الحکم فوجب إلحاق ھذا التفصیل بتلك الجملة
   طریقة أخرى

معلوم أن لألجسام أحکاما ھي علیھا مدرکة و غیر مدرکة فالمدرکة األلوان و الطعوم و 
األراییح و الحرارة و البرودة و اآلالم المبتدأة و غیر المدرکة الرطوبة و الیبوسة و الشھوة و 
النفور و الحیاة و القدرة و العلوم الضروریة التي ھي من کمال العقل و طریق إثبات الجمیع 

  .یارا للجسم طریق إثبات األکوان و قد بیناهأغ
و یدل في المدرکات خاصة أن اإلدراك یتعلق بأخص صفات المدرك و أخص صفات ذاته 
علی ما وضح برھانه في غیر موضع فال یخلو أن یتعلق اإلدراك بذات الجسم أو بصفة له 

متعلقا بذات الجسم  نفسیة أو بالفاعل،أو بذات غیر الجسم أوجبت حکم المدرك له و لو کان
الستمر حکمه باستمرار بقاء الجسم و المعلوم خالف ذلك و لوجب أن ال یختلف الحکم 
في اإلدراك و ال یتغایر العلم الحاصل عنده لکون ذات الجسم واحدة متماثلة الجنس و في 

م و اختالف ما یتعلق به اإلدراك و تغایر الحکم عنده في التعلق دلیل علی تعلقه بغیر الجس
ألن اإلدراك یتعلق ببعض ھذه المدرکات و یبطل حکمه لبطالنھا بضد و یحصل للمدرك 
حکم بإدراك الضد الثاني یخالف حکم المدرك المنتفی عنه و الجسم باق علی ما ھو علیه 
في کال الحالین فبطل تعلق اإلدراك به و لمثل ھذا یبطل تعقله بصفة له نفسیة و تعلق اإلدراك 

لمدرك یحیل کون ھذه المدرکات صفة بالفاعل و ألن صفات الفاعل ھي بأخص صفات ا
الحدوث أو وقوعه علی وجه و ھذه الصفات متجددة في حال بقاء الجسم و ألن حصول 
العلم بھا متغایرة منفصلة  من العلم بذات الجسم یحیل کونھا صفات بالفاعل فثبت تعلق 

بعد عدم و بطالنھا عن وجود ألن تضادھا  اإلدراك بذات غیره و ھي محدثة لتجددھا للجسم
یمنع من کمونھا و استحالة قیامھا بأنفسھا یحیل االنتقال علیھا و لو کانت صفات بالفاعل مع 
استحالة ذلك لصح االستدالل بتجددھا بعد عدم و انتفائھا عن وجود إذ ذلك دلیل علی 

تھا إلی محدث قدیم حدوثھا و إذا ثبت حدوثھا ذوات کانت أو صفات اقتضی ذلك حاج
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لنفسه ذات صفات نفسیة تستحیل علی األجسام علی ما بینته و ذلك یقتضي حدوث 

المعلوم  األجسام من حیث کان قدمھا یقتضي مماثلتھا للقدیم سبحانه في جمیع الصفات
  .استحالتھا علیه و ما لیس بقدیم من الموجودات محدث

   طریقة أخرى
وجب اختصاصه في تلك الحال بجھة لما ھو علیه في ذاته لو کان المتحیز موجودا لم یزل ل

   أو لمقتض قدیم إذ إسناد ذلك إلی مقتض یحدث أو بالفاعل ال یتقدر و لو کان کذلك
الستحال خروج کل متحیز عن جھته الستحالة العدم علی القدیم و خروج الموصوف عن 

ن جھته و وجوب ذلك صفته النفسیة و ھو موجود و في علمنا بصحة خروج کل متحیز ع
في المنتقل منھا و تباین المتجاورین و تجاور المتباینین دلیل علی أنه لم یختص الجھة 
لنفسه و ال لمقتض قدیم و ألنه لو اختص الجھة لنفسه مع تماثل المتحیزات لوجب کون 
جمیعھا في جھة واحدة لالشتراك في صفة النفس و ذلك محال و کذلك الحکم لو اختصھا 

ض قدیم ألن القدیم قدیم لنفسه و االشتراك في صفة النفس یقتضي االشتراك في لمقت
مقتضاھا و ذلك یوجب اختصاص سائر المتحیزات بجھة واحدة الشتراك الجل في مقتضی 

ء من المتحیزات و ما لیس بقدیم من  التخصص بالجھة و ذلك محال فاستحال له قدم شي
  .الموجودات فھو محدث

فالناظر مخیر بین االعتماد في حدوث األجسام علی ھذه الطریقة األخیرة و و إذا تقرر ذلك 
بناء جمیع المعارف علیھا و بین الطریقة األولی في حدوث األجسام لکونھا غیر خالیة من 

تعالی و  الحوادث و بین أن یستدل بحدوث المعاني الخارجة من مقدور المحدث علی إثباته
الصفات النفسیة و الجائزة و حسن أفعاله و ما یتعلق بذلك من  ما یجب إثباته تعالی علیه من

مسائل المعارف لخروجھا أجمع عن مقدور الجسم کالجسم و بین أن یستدل بحدوثھا بجل 
جنس منھا بانفراده علی إثبات جمیع المعارف و بین أن یستدل بحدوثھا علی إثبات محدثھا 

األجسام علی الوجه الذي سلف فیعلم بذلك و ما یختصه تعالی من الصفات المستحیلة علی 
حدوث األجسام إذ کل واحد من ھذه الطرق دلیل واضح علی جملة المعارف و من تأمل ما 
أوردناه من ذلك علم أنا نھجنا طرقا واضحة في االستدالل علی جملة المعارف وسعنا بھا 
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یه االستدالل تضییق من المسلك لکل ناظر و نبھنا علی ما لم نسبق إلیه منھا و لم نضیق عل

   سلف من العلماء بھذا الشأن رضي اهللا عنھم و من عاصرناه و المنة هللا تعالی
   مسألة في إثبات المحدث

  .إثبات المحدث یبتني علی جملة و تفصیل
فالجملة مبنیة علی دعائم أربع أولھا إثبات حوادث في الشاھد و ثانیھا إضافتھا إلی محدث 

حاجتھا إلیه في حدوثھا و رابعھا بیان إیجاب حاجة کل محدث في منا و ثالثھا تخصیص 
  .حدوثه إلی محدث و التفصیل إثبات حوادث یستحیل تعلقھا بمحدث

  .بینا حدوث األکوان فأما الداللة علی إثبات الدعوى األولی من الجملة فقد سلفت حیث
ن المؤثر منا بحسب و أما الداللة علی الدعوى الثانیة فمعلوم وجوب وقوع التأثیرات م

أحواله من علومه و قدره و إرادته و لو کانت فعال لغیره لم یجب ذلك فیھا و أما الداللة 
علی الدعوى الثالثة فمعلوم استغناء الحادث قبل وجوده و بعد وجوده عن فاعل لجعله و ما 

علمنا کون  بعد أو باقیا فلم یبق من صفاته ما یصح حاجته إلی مؤثر غیر حدوثه و ألنا إنما
التأثیرات فعال لمؤثرھا لوقوعھا بحسب قصده و المتجدد عند القصد من أحوال المقصود 
إلیه ھو الحدوث فیجب تخصص الحاجة به إذ کان العلم بنفس الحاجة ال ینفصل من العلم 
بوجه الحاجة و أما الداللة علی الدعوى الرابعة فھو إنا إذا بینا وقوف الحدوث علی محدث 

اه من دونه وجب الحکم علی کل حادث بحاجته إلی محدث لالشتراك في جھة و أحلن
  .الحاجة

و أما التفصیل فقد علمنا حدوث األجسام و األجناس المخصوصة و علمنا توفر دواعي 
فمستحیل فتجب حاجتھا    المحدثین إلیھا و تعذرھا علیھم لغیر وجه معقول و ما تعذر ذلك

جملة المدلول علی صحتھا لیس بطبیعة و ال علة و ال جسم إلی محدث لکون ذلك تفصیال لل
ء إلیھما و لخروجھما عند  و ال عرض لکون الطبع و العلة غیر معقولین فال یصح إضافة شي

مثبتھما عن صفة المتحیز و کون فاعل العالم بھذه الصفة علی ما بینته و لوجوب تأثیرھما 
حدوثھا لم ینفصل ذلك عن ذواتھا و  لو وجبعنده و استناد حدوث األجسام إلی الجواز إذ 

ذلك یقتضي وجوب وجودھا في کل حال و یحیل عدمھا في حال و قد دللنا علی کونھا 
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قبل ھذا الوجود و لتعذر األجناس المخصوصة علی جنس الجواھر و    معدومة علی

   األعراض حسبما أشرنا إلیه و نستوفیه فیما بعد إن شاء اهللا تعالی
  ونه تعالی قادرامسألة في ک

و ال بد من کون فاعلھا سبحانه قادرا لوقوعھا منه و وجوب کون من صح منه الفعل علی 
صفة لیست حاصلة لمن تعذر علیه لو ال ثبوتھا له دونه لتعذر منھما أو صح منھما و اتفاق 
الفصحاء علی وسم من کان کذلك قادرا و لیس ألحد أن یسند ھذه الصفة إلی من تعذر 

الفعل دون من صح منه ألن الجوھر المعدوم ال یخلو أن یکون علیھا أو لیس علیھا فإن علیه 
کان علیھا وجب تعذر الفعل علیه و إن وجد و إن لم یکن علیھا صح منه الفعل في حال 
العدم و کال األمرین مستحیل و ألن صحة الفعل تأثیر ال یجوز إسناده إلی النفي الستحالة 

  فته إلی ثبوت صفةحصوله معه فوجب إضا
  مسألة في کونه تعالی عالما

و ال بد من کونه تعالی عالما لثبوت صفة األحکام في أکثر أفعاله تعالی و افتقار ھذه الصفة 
إلی أمر زائد علی کون القادر قادرا لتعذر تحصیلھا علی أکثرالقادرین و وصف الفصحاء من 

  .حصلت له بکونه عالما
ك بأن التألیف مقدور للمحدث و ال یمکن إضافته إلی القدیم و لیس ألحد أن یقدح في ذل

سبحانه قطعا و إذا جاز إضافته إلی غیره و معه یکون األجناس محکمة لم یمکن إثباته تعالی 
عالما ألن ھذا یسقط بأول حي من حیث استحال إضافة تألیفه إلی غیره تعالی و ال له أن 

لی في کونه عالما ألن ما لیس بمحکم یصح یقدح بوجود ما لیس بمحکم من أفعاله تعا
  .وقوعه ممن لیس بعالم و صحة االستدالل به علی کون فاعله غیر عالم

  .و ھذه الطریقة مبنیة علی حدوث األجسام بالطریقة األولة
و علی الطریقة الثانیة أنا قد علمنا وجودھا في الجواھر علی وجوه مخصوصة و مقادیر 

ذھبا و فضة و عنبرا و مسکا و ماء و دھنا و عظما و عصبا و عروقا  معلومة لھا کانت الجواھر
و لحما و شعرا و صوفا و ریشا إلی غیر ذلك من أجناس الجماد و الحي و ما ھما علیه من 
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البنی و الصفات و الھیئات المختلفة مع تساویھما في کونھما جواھر و حلول ھذه األجناس 

  ھذه المحال عالمافیھما و ذلك یقتضي کون موجدھما في 
  مسألة في کونه تعالی حیا

  .و ال بد من کونه سبحانه حیا لثبوت کونه قادرا عالما
و افتقار ھاتین الصفتین إلی کون موصوفھما حیا لحصول العلم بفرق ما بین من صح أن یعلم 

ذي ما ال یعلمه و یقدر علی ما ال یقدر علیه کاألمي الذي یصح أن یعلم الکتابة و الضعیف ال
فیه کالجماد و الموات و ھما علی حالھما ھذه و  یصح أن یحمل الثقیل و من ال یصح ذلك

وجوب استناد ذلك إلی صفة زائدة لمن صح منه األمران لیست حاصلة لمن استحاال فیه لو 
  .ال ثبوتھا له الرتفع الفرق المعلوم و وصف أھل اللسان العربي من کان کذلك بأنه حي

دح في ذلك بأن المصحح لکون الحي حیا ھو العلم و القدرة و ھما و لیس ألحد أن یق
یستحیالن علیه تعالی فیجب أن ال یکون حیا ألن المصحح لکون الذات حیة کونھا قادرة 

  .عالمة دون العلم و القدرة
یوضح ذلك بأن علمنا بکونھا قادرة عالمة کاف في إثباتھا حیة و إن لم نعلم ھناك قدرة و ال 

  علما
  لة في کونه تعالی موجودامسأ

و یجب أن یکون تعالی موجودا الستحالة وقوع التأثیرات من معدوم ألنه لو أثر معدوما لم 
   یکن فرق بین وجوده و عدمه

  مسألة في کونه تعالی قدیما
و یجب أن یکون تعالی قدیما ألنه لو کان محدثا لتعذر علیه تعالی ما یتعذر علی المحدث 

  .ختصاصھا به سبحانه دلیل علی قدمهمن األجناس و في ا
و إسناد ذلك إلی کونه تعالی قادرا لنفسه یقتضي کونه قدیما أیضا الستحالة کون المحدث 
قادرا لنفسه لتماثل جنس المحدث القادر و وجوب اشتراك المتماثلین في صفة النفس و 

دثین ببعض تعذر الحصر و االختصاص في مقدوراته تعالی و حصول العلم باختصاص المح
  .منھا و وجود أکثر الجواھر الموجودة غیر قادرة األجناس و انحصار ما یقدرون علیه
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   طریقة أخرى

لو کان فاعل األجناس محدثا الحتاج إلی محدث و ذلك یقتضي وجود ما ال یتناھی أو 
إثبات قدیم بغیر دلیل و کال األمرین محال و قلنا إن تقدیر حدوث فاعل العالم یمنع من 

ثبات قدیم بدلیل أنه إذا جاز وجود سائر األجناس من محدث جاز إسناد إحداثه إلی إ
محدث إذ ال یکون المحدث إال من أجناس المحدثات فیتعذر إثبات قدیم تستند الحوادث 

  .إلیه فیلزم ما قلناه من وجود ما ال نھایة له مع استحالته بدلیل وجوب حصر ما وجد
  المذکورةطریقة أخرى مختصة بالمعاني 

قد علمنا حدوث الحیاة و القدرة و األلوان و الطعوم و سائر ما ذکرناه من األجناس 
المخصوصة و أن لھا محدثا قادرا عالما حیا موجودا ال یخلو أن یکون قادرا لنفسه أو بقدرة 
و لو کان قادرا بقدرة لتعذرت علیه سبحانه ھذه األجناس کتعذرھا علی األجسام القادرة 

  . .أوبقدرة 
سبحانه فثبت أنه تعالی قادر لنفسه ال یخلو أن یکون قدیما أو محدثا و کونه قدیما یصحح 
ما قلناه و کونه محدثا یقتضي حاجته إلی محدث بعد محدث و قد بینا فساد ما یؤدي إلیه 

  .ذلك
 و لو صح تقدیر قدیم تنتھي الحوادث إلیه مع استحالته لم یقدح في طریقتنا ألن کونه فاعال
یقتضي کونه قادرا لنفسه أو بقدرة و کونه قادرا بقدرةیحیل تعلق إیجاد حي قادر علیه به 
کتعذر ذلك علی کل قادر في الشاھد لکونه قادرا بقدرة و کونه قادرا لنفسه یقتضي مشارکة 

  .فاعل ھذه األجناس له في القدم لمشارکته له في صفة النفس
المعارف من دون العلم بحدوث األجسام و دل فصح االستدالل بھذه األجناس علی جملة 

ذلك علی حدوث األجناس علی الوجه الذي بیناه بضد ما ظنته المعتزلة من تعذر االستدالل 
علی حدوثھا بغیر األکوان و إثبات محدث من دون حدوث األجسام المنافي لما تضمنه 

ته تعالی و ما یجب کونه القرآن من االستدالل بتجدد صفات األجسام التي ذکرناھا علی إثبا
  .علیه سبحانه و یجوز و یستحیل
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یا أَیُّھَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ   کقوله تعالی

أَجَلٍ   نُبَیِّنَ لَکُمْ وَ نُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلیمِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِ
أَرْذَلِ   مُسَم�ی ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ وَ مِنْکُمْ مَنْ یُتَوَفَّی وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلی

وَ تَرَى الْأَرْضَ ھامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَیْھَا الْماءَ اھْتَزَّتْ وَ رَبَتْ  الْعُمُرِ لِکَیْال یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً
ءٍ  کُلِّ شَيْ  وَ أَنَّهُ عَلی  وَ أَنْبَتَتْ مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ ھُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ یُحْيِ الْمَوْتی

  .و أمثال ھذه اآلیات. قَدِیرٌ 
علمنا أن االستدالل منھا بتجدد الجواھر ال یمکن لصحة تنقلھا في الجھات و تجویز  و قد

  .کل ناظر لذلك یمنع من القطع علی وجودھا في الحال بعد عدم
االستدالل بالجواھر  و ألنه سبحانه کرر االستدالل بصفة متجددة للجواھر بعد صفة و لو کان

لتکریر الصفات معنی ألن جواھر الموصوف  لکان االقتصار علی التراب کافیا و لم یکن
  .موجود  منذ أخبر سبحانه بالتراب

و ألن تعلیق االستدالل بالجواھر ال یدل لو دل إال بذکر التراب دون ما بعده لکون جواھر 
النطفة ھي جواھر التراب و جواھر العلقة ھي النطفة و المضغة ھي العلقة و العظم ھو 

سبحانه باآلیات إال التنبیه علی تجدد األجناس التي ذکرناھا الحالة المضغة فلم یبق الستدالله 
في الجواھر الدالة بتجددھا علی أن لھا مجددا و بتعذرھا علی األجسام علی کونه سبحانه 
مخالفا لھا و بکونھا محدثة علی أنھا مربوبة له بخالف ما ذھبت إلیه المعتزلة من الفتیا 

  .منزله سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا القادحة في حجة القرآن و حکمة
و إنما قلنا بتعذر جنس الجواھر و ما ذکرناه من أجناس األعراض و مقادیرھا و وجوھھا 
الدالة علی کون فاعلھا عالما علی الحي القادر من األجسام لتوفر دواعیه إلیھا و خلوصھا من 

مانع معقول و ما تعذر ال لمانع فإنما الصوارف في أکثر األحوال و تعذر تحصیلھا من غیر 
تعذر لالستحالة إذ بھا حصل الفرق بین المستحیل و الجائز و إال قد بینا أن الجسم ال یکون 

ء من ھذه األجناس ال  إال قادرا بقدرة و القدر من حیث کانت قدرا یستحیل بھا فعل شي
ي سائر الجھات و ال یحصل مباشرة و ال متولدة بدلیل استعمال محل القدرة و االعتماد ف

ء من ھذه األجناس فاالختراع متعذر بجنس القدر بدلیل افتقارھا في التأثیر إلی استعمال  شي
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األفعال لمحل  محلھا علی طریقة واحدة و لما یجده الحي من عظیم المشقة في مباشرة بعض

اع و لیس ألحد أن القدر و لو کان االختراع مقدورا للقدر لم یکن لقادر إلی تحمل المشاق د
یقول إن المانع من حصول ھذه األجناس من المحدث ھو فقد علم أو آلة أو بنیة أو قدرة لو 
فعلت للمحدث لتأتی بھا ما تعذر ألن العلم و اآللة و البنیة إنما یحتاج إلیھا في وجه الفعل 

  .دون حدوث جنسه فال یجوز أن یکون فقدھا مؤثرا في تعذر الجنس و المقدور
ضح ذلك صحة وقوع األجناس المقدورة المفتقر حصولھا علی الوجوه إلی العلم و البنیة یو

و اآللة من دونھا و ألن العلم و أکثر اآلالت مقدور به للجسم فلو کان التعذر مستندا إلیھا 
لصح من بعض األجسام تحصیلھا و لم یتعذر بھما إیجاد الجواھر و الحیاة و سائر األجناس 

لقدیم سبحانه ما ال یقدر علیه من اآلالت و البنی فیصح ذلك منه و المعلوم و یفعل له ا
خالف ذلك و القدر و إن اختلفت فمقدورھا متفق بدلیل تساوي أحوال القادرین بقدر فیھا 
یصح من کل منھم و یتعذر علیه و لو صح اختالف متعلقھا لجاز وقوع قادرین علی األکوان 

دون االعتقادات و المعلوم خالف ذلك و ألن تقدیر قدرة  دون األصوات و علی اإلرادات
یصح بھا ما یتعذر بھذه القدر ینقض أحکام سائر األجناس و ما یستند به کل جنس منھا من 
الحکم الراجع إلی ذاته فیصح وجود کون یصح به الفعل و طعم یتعلق بالمعلومات و قدرة و 

ن الموجود من ھذه األجناس بخالف ذلك علم یوجبان للمحل حکم الطعم و اللون و إن کا
  .و ھذا غایة في التجاھل

و ألن ذلك یصحح وقوع الجواھر و الحیاة في أکثر األجسام بأن یفعل لھاقدر یصح بھا  و 
ھو محال و ألن القدر لو اختلف متعلقھا لصح بالقدرة الواحدة حمل الحمل و لتعذر ببعضھا 

  .صا ببعض المقدورات و ذلك بسط الفسادما یصح بالبعض فیکون بعض القادرین مخت
و بھذا نعلم تعذر إضافة ما علیه األجسام من الصفات المخصوصة إلیھا ألن تعذر األجناس 
منھا یحیل تعلق وجوھھا و مقادیرھا التي لھا اختلفت األجسام ألنه ال یقدر علی تحصیل 

لی ذواتھا و نقلھا من الذات علی وجه و یوجد من الجنس مقدارا دون مقدار من ال یقدر ع
  .محل إلی محل مستحیل
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و لیس ألحد أن یعترضنا إلدخال العلم الضروري في جملة األجناس المتعذرة علی المحدث 

  .مع کونه مقدور الجنس لکل محدث
ألن العلم و إن کان مقدورا للمحدث ففعله في غیره مستحیل بدلیل توفر الدواعي إلی تعلم 

لغیر وجه معقول إال االستحالة و ألن العلم منا ال یقع إال متولدا  من یھم تعلیمه و تعذر ذلك
أو مستندا إلی تولید و ال سبب له إال النظر و النظر من أفعال القلوب و ال جھة له و ما ال 
جھة له ال تعدى به األفعال و إذا تعذر فعل العلم في الغیر علی المحدث لم یجز إسناد 

عالم بھا من المحدثین و ال إضافتھا إلیه لکونه مضطرا إلی العلوم الضروریة إلی غیر ال
معلومھا و حصولھا له ابتداء من قصد و إذا تعذرت إضافتھا إلی العالم بھا و غیره من 

  .المحدثین ثبت اختصاصھا بالقدیم سبحانه
دا ألنه ال یقدر علیه إال متول   و کذلك القول في األلم المبتدأ تستحیل إضافتھا إلی المحدث

عن الوھي بغیر شبھة فإذا علمنا وجود آالم مبتدأة غیرمتعلقة بنا علمنا أنھا جاریة مجرى 
  .العلوم الضروریة و الحیاة و األجناس المذکورة فدلت کداللتھا

و إذا ثبت کونه سبحانه قدیما لم یخل أن یکون قدیما لنفسه أو لمعنی قدیم أو محدث أو 
أو بالفاعل محال لتجدد مقتضی ذین الصفتین و حصول بالفاعل و کونه کذلك لمعنی محدث 

الوجود للقدیم فیما لم یزل و إسناد ذلك إلی معنی قدیم ال یصح ألن القول فیه و لم کان 
کذلك کالقول في فاعل العالم سبحانه فإما وجود ما ال نھایة له من المعاني القدیمة أو االنتھاء 

   انه کذلك من دون معنی قدیمإلی قدیم لنفسه یجب معه کون القدیم سبح
    مسألة في کونه تعالی قادرا فیما لم یزل

و ھو سبحانه قادر فیما لم یزل ألن تجدد کونه قادرا یقتضي کونه کذلك لحصول قدرة 
یستحیل إحداثھا به أو بغیره ألن تقدیر کونه سبحانه غیر قادر یحیل کونه فاعال لقدرة و 

ل أن یکون قادرا أو غیر قادر و کونه غیر قادر یحیل کونه غیرھا و غیره إن کان قدیما لم یخ
فاعال و کونه قادرا لم یزل یوجب مساواة القدیم سبحانه له في ذلك الشتراکھما في القدم 
علی ما نبینه و کونه قادرا بعد أن لم یکن یوجب حاجته إلی قادر و القول فیه کالقول فیه 

یجب معه کون القدیم کذلك ألنا سنبین  قادر لم یزلفیؤدي إلی وجود ما ال نھایة له أو إلی 
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استحالة وجود قدیم ثان و إن کان محدثا لم یجز وقوف کون القدیم سبحانه قادرا علی فعل 
القدرة له لتعلق إحداثه به و وجوب کونه قادرا قبله و ألن جنس القدر یتعذر علی المحدث 

لوجه إال االستحالة و إذا استحال کونه قادرا  بدلیل توفر دواعیه إلیھا عند الحاجة و تعذرھا ال
   بقدرة محدثة مع ثبوت کونه قادرا ثبت کونه کذلك فیما لم یزل

  مسألة في کونه تعالی حیا موجودا
و إذا ثبت کونه تعالی قادرا فیما لم یزل ثبت کونه حیا موجودا فیما لم یزل لوجوب کون 

  القادر حیا موجودا
   ا فیما لم یزلمسألة في کونه تعالی عالم

و ھو تعالی عالم فیما لم یزل ألن تجدد ذلك یقتضي کونه عالما بعلم محدث ال یجوز إسناد 
إحداثه إلیه و ال إلی غیره قدیم و ال محدث ألنه لو خال من کونه عالما لم یصح منه فعل 

إنما  العالم لنفسه الفتقار تجدد العلم إلی کون فاعله عالما من حیث لم یکن جنس الفعل و
ھو وقوع االعتقاد علی وجه دون وجه و ما ھو کذلك ال یقع إال عن قصد مخصوص یفتقر 
إلی کون فاعله عالما و ألنا متی تتبعنا العلوم وجدنا  أجمع یفتقر إلی کون فاعلھا عالما و ال 

کان من  یجوز أن یکون من فعل غیره قدیما کان أو محدثا لما بیناه في قادر و العلم و إن
ورات المحدث ففعله في غیره مستحیل کاستحالة فعل القدر لنفسه و ببعض ما تقدم مقد

یسقط تحصیل صفة القادر و العالم له بالفاعل و إذا استحال إحداث علم له تعالی أو صفة 
   العالم و ثبت کونه عالما ثبت کونه کذلك لم یزل

  مسألة في کون صفاته تعالی نفسیة
ا له تعالی و کون الصفة الواجبة نفسیة بدلیل استغناء ما وجب و ھذه الصفات نفسیة لوجوبھ

من الصفات للموصوف عن مؤثر و وقوف الجائز منھا علی مقتض و أیضا فقد علمنا أن من 
حق الصفة النفسیة أن ال یعلم الموصوف إال علیھا لکونھا مقتضاة عن الذات و صفات 

مغایر للموصوف یصح أن یحصل و أن ال  المعاني و الفاعل بخالف ذلك الستنادھا إلی مؤثر
یحصل و إذا وجبت ھذه القضیة في صفات النفس و کانت حاصلة فیما ھو علیه سبحانه من 

  .الصفات التي أثبتناھا ثبت أنھا نفسیة



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٤١٩ 

                                                                                                                                  
و لیس ألحد أن یقول ما أنکرتم و إن کانت ھذه الصفات واجبة له تعالی و ال یعلم إال علیھا 

  .أن یکون لمعان قدیمة
ن ذلك یقتضي نقض صفات النفس و یمنع من تمیزھا من صفات المعاني و الفاعل و أل

ذلك محال و ألن القول بقدم الصفة أو حدوثھا فرع لثبوتھا و قد بینا انسداد طریق إثبات 
   صفاته تعالی لمعان جملة فسقط االعتراض

   مسألة في عدم جواز خروجه تعالی عن ھذه الصفات
المستحیل مفارقتھا  لی عن ھذه الصفات الستنادھا إلی النفسو ال یجوز خروجه تعا

   للموصوف ما وجد و کونه تعالی قدیما لنفسه و وجوب الوجود لمن ھو کذلك في کل حال
  مسألة في کونه تعالی سمیعا بصیرا

و ھو تعالی سمیع بصیر لکونه تعالی حیا یستحیل علیه اآلفات بدلیل وصف الحي الذي ال 
لیستا صفة زائدة علی کون الحي حیا إذ لو کانتا زائدتین علی کون الحي حیا  آفة به بذلك و

لجاز وجود حي ال آفة به ال یوصف بھما بأن ال یؤخذ تلك الصفة له أو یؤخذ في غیر حي 
   فیوصف بھما و المعلوم خالف ذلك

  مسألة في کونه تعالی مدرکا
ئد علی سائر صفات الحي بدلیل و ھو تعالی مدرك بشرط وجود المدرك و اإلدراك حکم زا

حصوله من دونھا أجمع و ثبوتھا مع عدمه و ثبوته یقف علی کون الذات حیة ال آفة بھا 
بشرط وجود المدرك و ارتفاع الموانع لتعذر حصوله لمن لیس بحي أو من به آفة من 
األحیاء أو للحي السلیم مع عدم المدرك أو وجوده مع حصول مانع و وجوب حصوله مع 

کاملھا و المقتضي له کون الحي المدرك حیا مدرکا و ما عداه شروط لرجوع حکمه إلی ت
الجملة الحیة و انفصال ما عداه منھا و ھو متمیز من صفات النفس و المعاني و الفاعل ألنه لو 
کان نفسیا لوجب حصوله لکل جوھر موجود حیا کان أو مواتا لتماثلھا و أدنی ذلك لکل 

ظھور صفات النفس إال الوجود و قد علمنا وجود کثیر من الجواھر الحیة حي ألنه ال شرط ل
و الجماد من دون حکم اإلدراك و لو کان لمعنی أو بالفاعل لجاز تکامل ما قدمناه من 
المقتضي و الشروط من دونه بأن ال یوجد ذلك المعنی أو ال یفعله القادر إن کان صفة أو 
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م یتکامل له الشروط التي ذکرناھا فیحصل حکمه و یوجد المعنی أو صفة الفاعل فیمن ل

  .المعلوم خالف ذلك فثبت تمیزه من جمیع الصفات
و إذا تقرر ھذا و علمناه تعالی حیا یستحیل علیه اآلفات و الموانع فال بد من کونه مدرکا 

  متی وجد المدرك لحصول المقتضي لھذا الحکم و ثبوت الشرط
  مسألة في کونه تعالی مریدا

سبحانه مرید لوقوع أفعاله علی وجه دون وجه و في حال دون أخرى و افتقار وقوع  و ھو
األفعال علی ذلك إلی کون فاعلھا مریدا لتعلق کونه قادرا عالما بجمیعھا علی حد سواء فال 

  .یجوز إسناد وقوعھا علی الوجوه و في األوقات المخصوصة إلی کون فاعلھا قادرا عالما
الة کونه مریدا لنفسه مع کونه کارھا ألن ذلك یقتضي کونه مریدا کارھا و إرادته فعله الستح

لکل ما یصح کونه مرادا و ذلك محال و ألن ذلك یوجب کونه مریدا لکل ما یصح إرادته من 
الحسن و القبح و سنبین فساد ذلك أو بإرادة قدیمة لفساد قدیم ثان و ألن ذلك یقتضي قدم 

و کال األمرین مستحیل و کونھا من فعل غیره من المحدثین المرادات أو کون إرادته عزما 
محال ألن المحدث ال یقدر علی فعل اإلرادة في غیره الختصاص إحداثھا باالبتداء و تعذر 
االبتداء من المحدث في غیره و یستحیل وجود قدیم ثان علی ما نبینه فال یمکن تقدیر 

  .إحداثھا به
لولھا فیه تعالی لکونه قدیما یستحیل کونه بصفة و ھي موجودة ال في محل الستحالة ح

المحال و حلولھا في غیره في حي أو جماد یقتضي اختصاص حکمھابما حلته و یحیل 
تعلقھا به تعالی فثبت وجودھا ال في محل و لوجودھا علی ھذا الوجه الذي له انقطعت عن 

   کل حي ما وجب اختصاصه به تعالی
   له تعالیمسألة في نفي الصفات الزائدة 

و ال صفة له تعالی زائدة علی ما ذکرناه ألن الطریق إلی إثباته تعالی ھو العقل فال یجوز 
إثباته تعالی علی صفة ال یقتضیھا الفعل بنفسه و ال بواسطة کما ال یجوز أن نثبت للمدرك 

ادرا صفة ال یقتضیھا اإلدراك و الذي یدل علیه الفعل بنفسه و ھو مجرد وقوعه کونه تعالی ق
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و بإحکامه علی کونه عالما و بترتبه علی الوجوه علی کونه مریدا و لم یبق للفعل صفة زائدة 

  .و إثبات ما ال یدل علیه الفعل جھالة
و لیس ألحد أن یقول إنکم قد أثبتم صفات خارجة عما ذکرتموه ال یقتضیھا الفعل ألنا لم 

تي دل علیھا الفعل أما کونه حیا موجودا نثبت له تعالی من الصفات إال ما له تعلق بالصفات ال
  فلکونه قادرا و سمیعا بصیرا مدرکا من أحکام کونه حیا و کونھا نفسیة کیفیة في استحقاقھا

   مسألة في کونه تعالی ال یشبه المحدثات
و ھو تعالی ال یشبه المحدثات المتحیزة و ما حلھا من األعراض لقدمه تعالی و حدوث ھذه 

   األجناس
   في استحالة إدراکه تعالی بالحواسمسألة 

ء من الحواس الختصاص حکم اإلدراك المعقول باألجسام و  یستحیل إدراکه تعالی بشي
ء  األعراض و لیس کذلك و إدراك ال یعقل ال یجوز إثباته و ألنه تعالی لو کان مدرکا بشي

لموجود مع من الحواس لوجب أن ندرکه اآلن لکوننا علی الصفة التي لھا یجب إدراك ا
   ارتفاع الموانع

  مسألة في کونه تعالی غنیا
و ھو تعالی غني یستحیل علیه الحاجة الختصاصھا بمن یجوز علیه الضر و النفع و 
اختصاصھما  بمن یلذ و یألم و اختصاصھما بذي الشھوة و النفار و کونھما معنیین یفتقران 

و استحالة تحیزه یحیل اختصاص إلی محل متحیز و کونه تعالی قدیما یحیل کونه متحیزا 
  .المعاني به و إذا استحال علیه الشھوة و النفار استحال علیه اللذة و األلم

و أیضا فال یخلو أن یکون مشتھیا لنفسه أو لمعنی قدیم أو محدث و کونه مشتھیا لنفسه 
یوجب کونه مشتھیا لکل ما یصح کونه مشتھی و ذلك یؤدي إلی إیجاد ما ال یتناھی من 

لمشتھیات و إلی أن ال یستقر أفعاله علی قدر مخصوص و ال بوقت معین و إلی أن یکون ا
ملجأ إلی إیجاد المشتھی و ذلك کله محال و ال یجوز أن یکون کذلك لمعنی قدیم لصحة 

و االشتراك في جھة التعلق یقتضي تماثل المتعلقین و ال  -تعلقه بما یتعلق به شھواتنا الحادثة 
القدیم مماثال للمحدث و أیضا فإن کونه مشتھیا لمعنی قدیم یقتضي کونه  یجوز أن یکون
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ملجأ إلی فعل المشتھی و إلی أن ال یستقر أفعاله علی قدر و ال وجه کما قلناه لو کان کذلك 

  .للنفس
و ال یجوز أن یکون مشتھیا لمعنی محدث ألنه ال یجوز أن یکون کذلك أو ال لمعنی من 

ي کونه ملجأ إلی فعل الشھوة و المشتھی و ذلك محال فاستحال فعله تعالی و ذلك یقتض
کونه مشتھیا و استحالة الشھوة علیه یقتضي استحالة النفور لکونه ضدا لھا و ال شبھة في أن 

ء یحیل الضد اآلخر و ألنه لو کان نافرا للنفس أو لمعنی  استحالة أحد الضدین علی الشي
افرا عنه و ال داعي إلی فعل ما له ھذه الصفة و نفور ء لکونه ن قدیم لم یصح منه إیجاد شي

محدث ال داعي إلیه و ما ال داعي إلیه منه تعالی یستحیل إیجاده فثبت استحالة الشھوة و 
النفار علیه تعالی و إذا استحاال فیه سبحانه استحال علیه الضر و النفع و من ال یصح علیه 

  استحالت علیه الحاجة ثبت کونه غنیاالضر و النفع ال تتقدر فیه الحاجة و إذا 
  مسألة في کونه تعالی واحدا

و ھو سبحانه واحد ال ثاني له في القدم و االختصاص بما ذکرناه من الصفات النفسیة ألنه لو 
جاز وجود قدیمین قادرین ألنفسھما لم یخل أن یکون مقدورھما واحدا من حیث کانا 

ا قادرین و کون مقدورھما واحدا یحیل کونھما قادرین ألنفسھما أو متغایرا من حیث کان
  .قادرین و تغایر مقدورھما یحیل کونھما قادرین ألنفسھما فثبت أنه سبحانه واحد ال ثاني له

و قلنا إن من حق القادرین أن یتغایر مقدورھما ألن تقدیر مقدور واحد لقادرین یصح له معه 
و تتوفر صوارف اآلخر عنه فإن یوجد  داع خالص من الصوارف أن یدعو أحدھما إلی إیجاده

یقتضي ذلك إضافته إلی من یجب نفیه عنه و إن لم یوجد یجب نفیه عمن یجب إضافته 
إلیه و کال األمرین محال و قلنا إن تقدیر قادرین ألنفسھما یوجب کون مقدورھما واحدا ألن 

صیص مقدوراته و من حق القادر لنفسه أن یکون قادرا علی کل ما یصح کونه مقدورا إذ تخ
انحصارھا یخرجه عن کونه قادرا لنفسه و إذا صح ھذا فمقدور کل قادر لنفسه یجب کونه 

  .مقدورا لمماثله في ھذه الصفة و ذلك یحیل تغایر مقدورھما
  طریق آخر
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و ھو ال یخلو أن یکون مقدورھما واحدا أو متغایرا و کونه واحدا یقتضي إضافة الفعل إلی 

و نفیه عمن یجب إضافته إلیه لصحة اختالف الدواعي و الصوارف منھما من یجب نفیه عنه أ
و کونه متغایرا یقتضي اجتماع الضدین و ارتفاع الفعل من القادر علیه لغیر وجه و کالھما 
محال فثبت أن صانع العالم سبحانه واحد و قلنا بذلك ألن تقدیر تغایر مقدورھما یصحح 

عنه صوارف اآلخر فإن یوجد المقدوران یجتمع الضدان توفر دواعي أحدھما إلی ما توفرت 
و إن یرتفعا فلغیر وجه معقول من حیث علمنا أنه ال وجه یقتضي تعذر الفعل علی القادر 

  .لنفسه
و لیس ألحد أن یقول وجه ارتفاع المقدورین کونھما قادرین علی ما ال نھایة له ألن 

وز أن یجعل ذلك وجھا لتعذره ألنه المصحح لوقوع الفعل ھو کون الذات قادرة فال یج
ء محیال له و ذلك فاسد و لیس له أن یقول وجه التعذر أن  یقتضي کون المصحح للشي

أحدھما لیس بالوجود أولی من اآلخر ألنا نعلم ھذا في مقدوري الساھي و قد یوجد 
اختالف أحدھما و لیس له أن یقول اشتراکھما في العلم بالمقدورات و الدواعي منھما یحیل 

ء و ما یدعو إلی فعله ال یمنع من اختالف  الدواعي منھما ألن االشتراك في العلم بالشي
الدواعي إلیه یوضح ذلك علم کل عاقل بحسن التفضل و ما للمحتاج إلیه فیه من النفع و 

  .عدم الضرر لھما و قد یدعو بعض العالمین بذلك دواعي فعله و ینصرف عن ذلك آخرون
  طریق آخر

أنا قد دللنا علی أن فاعل العالم سبحانه مرید بإرادة موجودة ال في محل فلو کانا  و ھو
قدیمین لم یخل إذا فعل أحدھما أو کالھما إرادة علی الوجه الذي یصح کونه مریدا بھا لم 

  .یخل أن یوجب حاال لھما أو ألحدھما أو ال یوجب
تحالة إیجابھا لحي واحد حالتین ألن و إیجابھا لھما محال إیجاب اإلرادة الواحدة لحیین کاس

إیجاب اإلرادة لحي واحد حالتین أقرب من إیجابھا لحیین فإذا استحال أقرب األمرین 
فاألبعد أولی باالستحالة و أیضا فإن إیجاب اإلرادة الحال أمر یرجع إلی ذاتھا فلو أوجبت في 

کم المسند إلی بعض المواضع حاال لحیین لوجب أن یوجب ذلك في کل موضع ألن الح
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النفس ال یجوز حصوله في موضع دون موضع و قد علمنا استحالة اإلرادة الواحدة حاال 

  .فیجب الحکم بمثل ذلك في کل إرادة -لحیین فیما بینا 
و إیجابھا ألحدھما محال ألنه ال نسبة لھا إلی أحد القدیمین إال کنسبتھاإلی اآلخر فال وجه 

  .لتخصصھا بأحدھما
ب حاال یوجب قلب جنسھا و ھو محال و إذا کانت دالة علی کون فاعلھا مریدا و إن ال یوج

  .و کان تقدیر قدیم ثان یحیل کون فاعل العالم سبحانه مریدا ثبت أنه واحد ال ثاني له
و لیس ألحد أن یخصص إیجابھا حالة المرید لمن ھي فعله و تابعة لدواعیه دون اآلخر کما 

لدخول النار و ھو مشرف علی الجنة في أن ھذه اإلرادة ال تؤثر یقولون فیمن فعل فیه إرادة 
لکونھا غیر تابعة لدواعیه و ال یدخل ھذا المرید إال الجنة لمجرد الداعي ألن الدلیل مبني 
علی استحالة حصول موجب اإلرادة و ھو حال المرید مع تقدیر قدیمین و ال یفتقر ذلك إلی 

یحتاج إلی ذلك في تأثرھا دون إیجابھا الحالة المقتضاة  حدوثھا تابعة لدواعي محدثھا فإنما
عن نفسھا الواجب حصولھا بشرط وجودھا علی کل وجه أ ال ترى أن اإلرادة المفروض 
فعلھا في الحي لدخول النار قد أوجبت کونه مریدا و إنما لم تؤثر دخولھا لکونھا غیر تابعة 

ه و المنة هللا و ألن اختالف دواعي القدیمین لدواعیه فصار القدح وفقا لالستدالل علی ما ترا
محال الختصاص دواعي القدیم بالحکمة المستحیل تعري قدیم منھا و علی ھذا الدلیل 

  .ینبغي أن یعول من طریق العقل الستمراره علی األصول و سالمته من القدح
  طریق آخر

ه واحد ال ثاني له و و ھو علمنا من طریق السمع المقطوع علی صحته أن صانع العالم سبحان
االعتماد علی إثبات صانع واحد سبحانه من طریق السمع أحسم لمادة الشغب و أبعد من 
القدح ألن العلم بصحة السمع ال یفتقر إلی العلم بعدد الصناع إذا کانت األصول التي یعلم 

ك سلیمة و إن جوز العالم بھا تکاملھا ألکثر من واحد من تأمل ذل بصحتھا صحة السمع
وجده صحیحا و إذا لم یفتقر صحة السمع إلی تمیز عدد الصناع أمکن أن یعلم عددھم من 

  .جھته فإذا قطع العدد بکونه واحدا وجب العلم به و القطع ینفي ما زاد علیه
  مسألة في لزوم االعتقاد بمسائل التوحید
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عاقل اعتقادھا أمنا  و إذا تقرر ما قدمناه من مسائل التوحید و علمنا صحتھا بالبرھان لزم کل

من ضررھا قاطعا علی عظیم النفع بھا و فساد من خالفھا من المذاھب و حصول األمان من 
معرتھا و نزول الضرر بمعتقدھا من حیث کان علمه بحدوث األجسام و األعراض یقضي 
بفساد مذاھب القائلین بقدم العالم من الفالسفة و غیرھم و علمه بحاجتھا إلی فاعل قادر 

تخیر عالم حي یوجب فساد مذھب من أضافه إلی علة أو طبیعة أو غیر ذلك ممن لیس في م
  .ھذه الصفات

ء من الحواس یبطل مذھب الثنویة  و علمنا بکونه تعالی قدیما ال یشبه شیئا و ال یدرك بشي
ء من  و المجوس و النصارى و الصابئین و المنجمین و الغالة و مجیزي إدراکه تعالی بشي

س من فرق المسلمین إلثبات ھؤالء أجمع إلھیة األجسام المعلوم حدوثھا لحدوث کل الحوا
  .جسم علی ما قدمناه

ھذا إن أرادوا بالقدم إلھیة أعیان األجسام التي ھي نور و ظلمة و شیطان و کوکب و صنم و 
و  بشر کعلي و المسیح ع و إن أرادوا أمرا یجاور ھذه األجسام فالمجاور ال یکون إال جسما

إن أرادوا أمرا حاال فالحلول من خواص األعراض و إن أرادوا باإلدراك المعقول منه و إن 
أرادوا غیر ذلك أشاروا إلی ما ال یعقل ألن کل عبارة یعبرون بھا من قولھم اتحد و اختص و 
تعلق و غیر ذلك متی لم یریدوا به مجاورة أو حلوال لم یعقل و فساد ما ال یعقل ظاھر و 

  .لقول في إدراك ال یعقلکذلك ا
و علمه بتفرده سبحانه بالقدم و الصفات النفسیة التي عیناھا یبطل مذاھب الثنویة و المجوس 
و عباد األصنام و الطبائعیین و الصابئین و المنجمین و الغالة و المفوضة و القائلین بقدم 

  .الصفات زائدا علی ما تقدم
   مسائل العدل

أحکام أفعاله و ما یتعلق بھا من أفعال خلقه و الحکم بجمیعھا الکالم في العدل کالم في 
بالحسن و یتقدم أمام ذلك الحسن و القبیح و الطریق إلی العلم بھما و یلي ذلك أحکام 

   األفعال
   مسألة في الحسن و القبیح
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الحسن ما یستحق به المدح مع القصد إلیه و ینقسم إلی واجب و ندب و إحسان فالواجب 

تحق به المدح و بأن ال یفعل و ال ما یقوم مقامه الذم و ینقسم إلی واجب مضیق ال ھو ما یس
بدل منه و إلی ما له بدل و إلی ما یختص کل عین و ما ھو علی الکفایة و إلی ما یتعین و 
إلی ما ال یتعین و الندب ھو ما یستحق به المدح و ال ذم علی ترکه و ھو مختص بالفاعل و 

د به فاعله اإلنعام علی غیره و من حقه تعلقه بغیر الفاعل و یستحق فاعله اإلحسان ھو ما قص
المدح لحسنه و الشکر علی المنعم علیه و صفة الحسن مشترطة في جمیع أجناسه بانتفاء 

  .وجوب القبح
و ینقسم إلی فعل قبیح کالظلم و إخالل بواجب کالعدل  -  و القبیح ھو ما یستحق به الذم

  .ء و قبحه بوجوب الشي بشرط إمکان العلم
  .و الحسن و القبح علی ضربین عقلي و شرعي

  .فالشرعي کالصالة و الزکاة و الزنا و الربا
  .و العقلي العدل و الصدق و شکر المنعم و الظلم و الکذب و الخطر

و ال خالف في أن الطریق إلی العلم بحسن الشرعیات و قبحھا السمع و إن کان الوجه الذي 
  .ك متعلقا بالعقلیاتله کانت کذل

و الخالف في العدل و الصدق و الظلم و الکذب و ما یناسب ذلك فالمجبرة تدعي 
اختصاص طریق العلم به السمع و الصحیح اختصاصه بالعقول و العلم به علی وجھین 
ضروري و مکتسب فالضروري ھو العلم علی الجملة بقبح کل ضرر عري من نفع یوفی 

ء علی ما ھو به  و استحقاق أو علی جھة المدافعة و بکل خبر بالشيعلیه و دفع ضرر أعظم أ
  .و وجوب شکر کل نعمة

و المکتسب ھو العلم بضرر معین بھذه الصفة و خبر معین و کون فعل معین شکر النعمة و 
قلنا إن األول ضروري لعمومه کافة  العقالء و حصوله ابتداء علی وجه ال یمکن العالم 

بھة کالعلم بالمشاھدات و لو کان مکتسبا لوقف علی مکتسبه فاختص إخراج نفسه عنه بش
  .ببعض العقالء و أمکن إدخال الشبھة فیه کسائر العلوم المکتسبة
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و لیس ألحد أن یقدح في ھذا بخالف المجبرة ألن المجبرة ال تنازع في حصول ھذا العلم 

بأنه معلوم بالسمع یسقط  لکل عاقل و ھو البرھان علی کونه ضروریا و دخول الشبھة علیھم
لعمومیته العقالء من دان منھم بالسمع و أنکره و بمخالفته السمعیات بدخول الشبھة فیھا و 
بعده عنھا و بحصول الشك في جمیع السمعیات بالشك في النبوة و ارتفاع الریب 

ع العقلیات و الحال ھذه و بکون السمع المؤثر للحسن و القبح معدوما في حال وقو بقبح
الحسن و القبح من المکلف مع استحالة تأثیر المعدوم و وجوب تعلق بما أثر فیه علی آکد 

  .الوجوه و بعد  السمع المدعی تأثیره في أفعالنا الختصاصه به تعالی
و إسناد ذلك إلی المیل و النفور ظاھر الفساد الختالف العقالء فیما یتعلق بالمیل و النفور و 

و الکذب و حسن الصدق و العدل و ألن المیل و النفور یختصان  اتفاقھم علی قبح الظلم
المدرکات و قد نعلم قبح ما ال ندرکه و ألنا قد نعلم قبح کثیر مما نمیل إلیه و حسن کثیر 
مما ننفر عنه و ألنا نعلم ضرورة استحقاق فاعل العدل و الصدق المدح و فاعل الظلم و 

لمیل و النفور المختصان به تعالی و قبح ذم الغیر و الکذب الذم و ال یجوز إسناد ذلك إلی ا
مدحه علی ما لم یفعله و قلنا إن التفصیل مکتسب لوقوف حصوله لمن علم الجمل و لو 

  کان ضروریا لجاز حصوله من دونھا
   مسألة في کونه تعالی قادرا علی القبیح

ه علی وجه حسنا و ھو تعالی قادر علی القبح من جنس الحسن و إنما یکون قبیحا لوقوع
لوقوعه علی وجه کقول القائل زید في الدار فإن کان متعلق الخبر بالمخبر عنه علی ما ھو به 
فھو حسن و إن کان متعلقه بخالف ما ھو به فھو قبیح فلو لم یکن تعالی قادرا علی القبیح 

  .لم یکن قادرا علی الحسن
تعالی قادرا علی جنس و وجوھه  و أیضا فال یخلو القبیح أن یکون جنسا أو وجھا و کونه
یکون قادرا علی کل ما یصح کونه  لقیام الداللة علی کونه قادرا لنفسه و القادر لنفسه یجب أن

مقدورا ألن کونه قادرا یصحح تعلقه بکل مقدور و ما صح من صفة النفس وجب ألنه لو لم 
ھا فال یتقدر یجب الستحال من حیث ال مقتضي لوجوب ما جاز في صفة النفس خارج عن

و ألن کون القادر قادرا یصحح تعلقه بکل مقدور و . فرق بین الصحة و الوجوب فیھا
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المقتضي للحصر و التخصیص ھو القدر المتعلقة بأجناس مخصوصة یستحیل تعلقھا بغیرھا 
و بما زاد علی الجزء الواحد من الجنس الواحد في المحل الواحد و الوقت الواحد علی ما 

الحکم فیمن کان قادرا ال بقدرة بکونه قادرا علی کل جنس و قدر و وجه فإذا  بینته فیجب
  .ثبت کونه تعالی قادرا لنفسه وجب کونه قادرا علی القبیح جنسا کان أو وجھا

و ألن خروج القبیح عن کونه مقدورا له سبحانه یخرجه عن کونه قادرا جملة ألنا نقدر علیه 
بیح إن کان وجھا لجنس فتعذره یقتضي تعذر الجنس و إن مع کوننا قادرین بقدر محدثة فالق

کان جنسا ضدا للحسن فتعذره یقتضي تعذر ضده فیجب الحکم في من ال یقدر علیه بکونه 
غیر قادر و قد ثبت کونه قادرا فیجب أن یکون قادرا علیه و ألنا نقدر علی القبیح و ھو آکد 

ر علیه من األجناس و المقادیر في کل حال و حاال منا في کونه قادرا لصحة تعلقه بما ال یقد
  .علی کل وجه

و قول النظام إنه لو کان سبحانه قادرا علی القبیح لصح منه وقوعه فیقتضي ذلك خروجه 
تعالی عن کونه عالما أو غنیا أو انتقاض داللة القبیح علی ذلك یسقط بوجوب کونه قادرا 

  .و ھذا کاف في سقوط الشبھة جملته من   علی کل ما یصح کونه کذلك و القبیح
علی أنا نستأنف کالما في إسقاطھا فنقول إنا قد علمنا أنه ال یصح وقوع مقدور العالم الذي 
ال یجوز علیه العبث إال لداع و الداعي إلی فعل القبیح المعلوم ھو الحاجة و ھي مستحیلة 

وع المقدور المعلوم إال فیه تعالی فال یتوھم منه تعالی وقوعه علی حال لعدم ما ال یصح وق
معه کما ال یقع مع العجز عنه و إن اختلف جھتا التعذر أ ال ترى أنا ال نتوھم وقوع فعل 
معین ممن أعلمنا اهللا سبحانه فیه أنه ال یختاره و إن کان قادرا علیه و ال فرق بین أن نعلم 

بالدلیل أنه ال داعي له  بخبره تعالی عن حال الغیر أنه ال داعي له إلی فعل ما و بین أن نعلم
إلی القبیح في وجوب القطع علی تعذر وقوعه منه و إذا صح ھذا و علمنا أنه سبحانه ال 
داعي له إلی القبیح لکونه عالما بقبحه و بأنه غني عنه وجب القطع علی ارتفاع المقدور علی 

  .کل حال
ی الجھل أو الحاجة من و أیضا فلو فرضنا وقوعه منه مع تعذره القتضی ذلك نقض داللته عل

حیث قدرنا وقوعه من العالم الغني کما لو قیل لنا لو ظھر المعجز علی ید کذاب ما کانت 
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یکون حال المعجز فإنما کانت داللته علی الصدق منتقضة و ال یلزم علی ھذا أن یقال لنا 

آلن بخالف فقولوا اآلن بانتقاض داللتھما ألن المفروض محال و رد الجواب یحسنه و الحال ا
  ذلك فال یجوز لنا الحکم بانتقاض داللة القبیح و ال المعجز

   مسألة في کونه تعالی ال یفعل القبیح
صفة القبح صارفة   و ھو تعالی ال یفعل القبیح لعلمه بقبحه و بأنه غني عنه و قلنا ذلك ألن

ذب ال یؤثره عنه و کذلك من علم وصوله إلی نفعه بالصدق علی الوجه الذي یصل إلیھا بالک
علی الصدق و إنما یصح إیثاره علی الصدق متی جھل قبحه فینتفي الصارف أو دعت إلیه 

  .الحاجة فیقابل داعیھا صارف القبح فیؤثره
و أیضا فالقبح یستحق به الذم و االستخفاف و خفوض الرتبة و ذلك صارف قوي عنه ال 

ال األمرین مستحیل فیه سبحانه فال یجوز معه إیثاره إال لجھل به أو لحاجة زائدة علیه و ک
یصح منه مواقعة القبیح و إذا کانت ھذه القضیة ساریة في القبح وجب القطع علی انتفاء 

ء منه و تعذر وقوع جمیعه و ال یلزم علی ذلك وقوع کل حسن  الداعي منه تعالی إلی شي
یر موجب ألن صارف القبح موجب الرتفاعه ممن علمه و استغنی عنه و داعي الحسن غ

ء لحسنه و ال یفعل کل ما شارکه في صفة الحسن کصدقة  لعلمنا بأن أحدنا قد یفعل الشي
درھم لحسنھا و ترك أمثالھا مع مساواتھا لھا في صفة الحسن و ال یجوز أن یترك کذبا لقبحه 

  .و یفعل مثله
ذلك الحسن و لیس ألحد أن یقول کما ال یفعل القبیح إال لجھل به أو اعتقاد حاجة إلیه فک

قد ال یفعل إال الجتالب نفع أو دفع ضر فیجب أن ال یفعله سبحانه الستحالة الضر و النفع 
علیه ألنا قد بینا تعذر وقوع القبیح إال لجھل أو لحاجة فیجب فیمن ال یصحان علیه أن ال 
یفعله علی حال و المعلوم ضرورة في الحسن خالف ذلك لوقوعه منه تعالی مع استحالة 

ع و الضر علیه و ألنا نعلم إرشاد الملحد الضال عن الطریق إلیھا و عن التردي في البئر النف
بحیث ال یراد أحد و ال یرجو معه نفعا و ال دفع ضرر فلم یبق لفعله وجه إال مجردالحسن و 
ألن من علم وصوله إلی نفع أو دفع ضرر بالصدق کالکذب ال یختار إال الصدق و ال وجه 

   الحسن لذلك إال مجرد
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   مسألة في ما یصح تعلق إرادته و کراھته به و ما ال یصح

قد بینا کونه تعالی مریدا أو کارھا فینبغي أن یبین ما یصح تعلق إرادته به و کراھته و ما ال 
  .یصح ذلك فیه

کون المرید مؤثرا مختص بحدوث الفعل لکون ھذه الحال وجھا لوقوع الفعل علی صفة دون 
کیفیة لحدوثه فیجب أن یکون ما أثره مصاحبا لحدوثه فإذا اختص تأثیرھا صفة و وجه الفعل 

  .بالحدوث
و المحدثات علی ضربین أفعاله تعالی و ھو علی ضربین مفعول لغرض یخصه کالواجب في 

بینه و بین إرادته    حکمته و اإلحسان إلی خلقه و کالھما مراد ألن العالم بالفعل المخلی
ه ال بد من کونه مریدا له لو ال ذلك لم یکن بأن یفعله لذلك القاصد بفعله غرضا یخص

الغرض دون غیره و الثاني مفعول لغرض یخص غیره کاإلرادة و ما ھذه حاله ال یجب کونه 
  .مرادا ألن الداعي إلی المراد داع إلی إرادته فھي کالجزء منه فال یفتقر إلی إرادة یخصھا

ء یقتضي قبحه و ھو ال یفعل  کونه سبحانه کارھا لشي و ال یصح أن یکره شیئا من أفعاله ألن
القبیح و ألن الواقع من مقدوراته تعالی قد بینا وجوب کونه تعالی مریدا له فال یجوز أن 

  .ء واحد و ھو محال یکون کارھا له ألن ذلك یقتضي کونه مریداکارھا لشي
وقع بإلجائه تعالی ال بد من و أفعال عباده سبحانه علی ضربین واقع عن إلجاء و إیثار و ما 

کونه مریدا له ألنه بإلجائه في حکم فعله و ال بد من وقوع ما ھذه حاله لکونه جاریا مجرى 
فعله الذي ال بد من وقوعه متی أراده فال یجوز إلجاؤه إلی قبیح ألن ذلك مقتض لکونه 

  .فاعال له و قد بینا فساد ذلك
  .ا اختاره العبد الملجأ من حسن و قبح و سنبینهو ما وقع بإلجاء غیره تعالی حکمه حکم م

و علی کال الوجھین ال بد من کون الملجأ مریدا لما ألجئ إلیه إذ معنی کونه ملجأ توفر 
  .دواعیه لخوف الضرر أو لرجاء النفع و خلوص الدواعي إلی الفعل یقتضي کون القادر مریدا

باح فالواجب و الندب مرادان له و الواقع عن إیثار علی ضروب واجب و ندب و قبیح و م
تعالی بغیر شبھة ألنه قد أمر بھما و رغب فیھما و األمر ال یکون أمرا إال باإلرادة لعلمنا 
بوجود جنسه و صیغته و لیس بأمر و لتجدد إرادته تعالی لذلك حال األمر به و تعلقھا 
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کلیف إلیه الفتقار ما بالمراد المکلف فعله علی جھة اإلیثار له المصحح لغرض المجري بالت

یجب فعله أو ترکه أو الترغیب فیه في کونه کذلك إلی تعلق إرادته سبحانه علی وقوعه 
علی ھذا الوجه و ال یجوز أن یکره شیئا مما أراده من أفعال عباده الواجبة و المندوبة ألن 

ی مرید لھا کراھیته یقتضي قبح المکروه و قد علمنا حسن ھذه األفعال عبادة الواجبة  تعال
کونه تعالی مریدا کارھا  علی ما دللنا علیه فال یجوز أن یکون کارھا لھا ألن ذلك یقتضي

  .ء الواحد مع استحالته للشي
و أما القبیح فھو سبحانه کاره له ألنه قد نھی عنه و النھي ال یکون نھیا إال بالکراھة لوجود 

أن یرید القبیح لما بینته و ال یجوز أن  الجنس و الصیغة فما لیس بنھي و ألنه تعالی ال یجوز
یکون غیر مرید له و ال کاره ألن ذلك یخرجه عن حد التکلیف فلم یبق إال کونه کارھا له و 
إذا ثبت أنه تعالی کاره لقبائح العباد لم یجز أن یرید شیئا منھا ألن ذلك یقتضي کونه مریدا 

  .کارھا لھا مع فساد ذلك
قبیحة ألن کل من علمھا إرادة قبیح علم قبحھا یوضح ذلك توجه ذم و أیضا فإن إرادة القبیح 

العقالء إلی مرید القبح کفاعله فلو أراد تعالی القبیح لم یرده إال بإرادة یفعلھا علی ما بیناه من 
وقوف کونه مریدا علی فعله اإلرادة له و ھذا یقتضي کونه فاعال للقبح و قد بینا فساد ذلك و 

کونه تعالی غیر مرید لما لم یقع من الطاعات و مریدا لما یقع من القبائح تعلق المجبرة في 
بأنه لو أراد ما ال یقع فوقع ما ال یرید و ارتفع ما أراد للحقه نقص کالملك المرید من عبیده 
نصرته متی لم یقع منھم ما أراد کان مغلوبا ظاھر السقوط ألن وقوع المکروه و ارتفاع المراد 

نقص المرید الکاره إذا کان في ذلك نفع له و في خالفه ضرر علیه و ھو قادر إنما یدل علی 
علی المنع مما کره و الحمل علی ما أراد کإرادة الملك من أنصاره الذب عن دولته و کراھیة 
القعود عن نصرته فیه نفع له و في خالفه ضرر علیه فمتی لم یقع ما أراد و یرتفع ما کره 

به و عجزه عن دفعه عنه و التکلیف بخالف ذلك ألنه ال یتعلق به  لحقه نقص لتعلق الضرر
تعالی منه نفع و ال ضرر بل ھما مختصان بالمکلف و إن کان فعل ما أراده و ترك ما کرھه 
مختصا بنفع المأمور المنھي و کان ھذا النفع مختصا بوقوع ذلك و ارتفاع ھذا بإیثاره و ھو 

و ترك المکروه کإرادة سلطان اإلسالم و أنصاره من أھل قادر علی إلجائه إلی فعل المراد 
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الذمة اإلیمان و کراھیتھم منھم الکفر لما لھم في ذلك من النفع المختص بإیثارھم دون 

مع کونھم قادرین علی إلجائھم إلیه و اصطالمھم دونه لم یکن في ذلك نقص علی -إلجائھم
ما أراده تعالی و کرھه من عباده ألن نفعه المرید الکاره و لم یصفه أحد بالغلبة و ھذه صفة 

مختص بھم و ھو موقوف علی حصول ذلك عن إیثارھم دون قھرھم مع کونه سبحانه قادرا 
علیه و إن لم یفعله فال یجوز وصفه تعالی لوقوع القبائح التي کرھھا و ارتفاع الطاعات التي 

ون له تعالی کما ال یصف أرادھا منھم بصفة نقص تعالی عن ذلك و ال وصفھم بأنھم غالب
أحد أھل الذمة بکونھم غالبین لسلطان اإلسالم و أنصاره إلیجادھم خالف ما أراد منھم و أما 
المباح من أفعالھم فال یصح کونه مریدا له و ال کارھا ألن کونه مرادا یقتضي کونه طاعة و 

  کونه مکروھا یقتضي کونه قبیحا و ذلك یخرجه عن صفة اإلباحة
  کونه تعالی متکلما مسألة في

و ھو تعالی متکلم و کالمه فعله و أولی ما حد به الکالم أن یقال ھو ما تألف من حرفین 
  .فصاعدا من الحروف المعقولة إذا وقع ممن یصح منه أو من قبیله اإلفادة

ء منھا لم یکن  الداللة علی ذلك أنه متی تکاملت ھذه الصفات کان کالما و إن اختل شي
ا ثبت أنه من جنس الصوت و علمنا ضرورة تجدده بعد عدم إلدراکنا له بعد أن کالما و إذ

کنا غیر مدرکین له و عدمه بعد وجوده النتفاء کونه مدرکا في الثاني من حال إدراکه إذ لو 
کان باقیا الستقر إدراکنا له فثبت أنه محدث و المتکلم من فعل الکالم بدلیل وقوعه بحسب 

وث الکالم و کونه من دخل المتکلم وجب أن یکون تعالی قادرا علیه و إذا ثبت حد-أحواله
و الطریق إلی العلم بکونه متکلما . لکونه قادرا علی کل ما یصح کونه مقدورا و الکالم کذلك

ھو السمع و قد علمنا ضرورة من دین النبي ع أن القرآن کالمه تعالی و إذا ثبت کونه تعالی 
عله لثبوت االشتراك فیما له کان المتکلم متکلما و ألن کالمه متکلما وجب أن یکون کالمه ف

تعالی من جنس الصوت و ھو محدث فیجب کونه محدثا و ألنه خطاب لمخاطبین فلو کان 
قدیما لکان ما فیه من األخبار الماضیة کذبا و باقي األخبار و األوامر و النواھي عبثا و ھو 

و مِنَ    ما یَأْتِیھِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنْ رَبِّھِمْ مُحْدَثٍ  فقال یتعالی عن ذلك و ألنه قد أخبر أنه محدث
و قول المخالف إن القدیم ھو ما ھذا الکالم حکایة عنه ظاھر الفساد ألنا .   الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ
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قد بینا أن الکالم من جنس األصوات و ھي محدثة فیجب الحکم بحدوث کل کالم لکونه 

  .کون کالماصوتا و ما لیس بصوت ال ی
و ألن ما ھذا القرآن حکایة عنه ال یخلو أن یکون من جنس ھذا الکالم أو مخالفا له فإن 
یکن من جنسه فحکمه حکمه في الحدوث و إن کان من غیر جنسه لم یجز أن یکون ھذا 

ء ال یکون حکایة لما لیس مثال له و لئن جاز أن یکون ھذا المتلو  القرآن حکایة له ألن الشي
لما لیس من جنسه لیجوزن ذلك في أصوات الطیر بل في کل جنس من األعراض  حکایة

  .فیوصف بأنه قرآن و ھذا ضالل
و ألن ذلك یقتضي أن ال یوصف ھذا بأنه قرآن و ال کالم اهللا تعالی ألنه لیس بکالم اهللا و ال 

ه قرآن و کالمه تعالی ھذا المتلو بأن ھو القرآن و إنما القرآن خالفه و ھذا کفر و قد وصف اهللا
  .بفساد ما قالوه   و أنه منزل من لدنه و کل ذلك یقضي

و القرآن و إن کان محدثا فوصفه بأنه مخلوق بدعة و إن کان المعنی واحدا ألمور منھا أنه ال 
  .یوجد ھذا االسم في کتاب و ال سنة بل الوصف له مختص باألحداث

ال ھذا کالم مخلوق و مختلق و و منھا أن وصف الکالم بأنه مخلوق یفید مکذوب یق
إِنْ ھذا إِلَّا خُلُقُ   و قوله   وَ خَرَقُوا لَهُ بَنِینَ وَ بَناتٍ  مخترق و مفتعل بمعنی مکذوب و منه قوله

و إذا کان إطالق الخلق علی الکالم یفید الکذب وجب تنزیه کالمه تعالی عن ھذا  -  الْأَوَّلِینَ
  .الوصف

   من القول بتبدیع من وصفه بالخلق و منھا ما روي عن أئمتنا ع
  مسألة في الجبر و االختیار

و التأثیرات الواقعة من جھة العباد مباشرھا و متولدھا ھم المحدثون لھا دونه و قالت المجبرة 
بأسرھا إن المتولد من فعل اهللا تعالی و قال جھم في المباشر ما قاله في المتولدو قال النجار 

  .ث و قال األشعري ھو من فعل اهللا تعالی خلق و من العبد کسبھو فعل القدیم و المحد
و الدلیل علی صحة ما ذھبنا إلیه وجوب وقوعھا بحسب أحوال من وقعت منه و لو کانت 

  .فعال لغیره من قدیم أو محدث الختلف الحال
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نع و لیس ألحد أن یقول إذا کان القدیم تعالی قادرا علی إیجادھا مطابقة ألحوالکم فما الما

من کونھا فعال له ألن الوجوب یمنع من ذلك و ألن إثباته تعالی فرع إلثبات محدث في 
الفعل إلی فاعل ال    الشاھد فال یصح ممن نفی محدثا في الشاھد أن یثبت غائبا و ألن أضاف

یمکن إال بوقوعه بحسب أحواله فال یجوز نفیه عمن یعلم تعلقه به علی ھذا الوجه و 
 تعلق بینه و بینه و ھو لو کان فعال له لم یکن کذلك إال لوقوعه منه علی إضافته إلی من ال

ھذا الوجه و أیضا فمعلوم حسن األمر و النھي و توجه المدح و الذم إلی من تعلق به التأثیر 
الحسن و القبیح و ال یجوز إسناد ذلك إلی الکسب لکونه غیر معقول بدلیل تکریر المکالة  

و ألن ذلك ینتقض بالمتولد کما نعلم . إفھامه و ارتفاع العلم بحقیقتهلمدعیه و المطالبة ب
حسن األمر و النھي بالمباشر و توجه المدح و الذم علیه یعلم مثل ذلك في المتولد و ھو 
کاف في صحة االستدالل علی کون العبد فاعال ألن إضافة المتولد إلی إحداثه یقتضي إضافة 

کونه قادرا لحاجة الفعل في وقوعه إلی کون فاعله قادراو ھو  المباشر بغیر شبھة و إذا ثبت 
قادر بقدرة لتجدد کونه کذلك بعد أن لم یکن و خروجه عن ذلك و أحواله علی ما کانت 
علیه و لتزاید مقدورات بعضنا علی بعض و ھي من فعل اهللا تعالی لیوفر دواعینا في أحوال 

حالة المختار و تصحیح الفعل من الحي  الحاجة و تعذرھا ال لوجه و من حکمھا إیجاب
  .بدلیل تعذره مع انتفائھا

و من صفتھا أن ال یصح بھا الفعل إال مع استعمال محلھا بدلیل تعذر االختراع علینا و وقوف 
تأثیرھا علی المشارة لمحلھا أو لما ماسه و ھي قدرة علی الضدین لصحة تصرف کل قادر 

لصح انتفاء إحداھما فیوجد قادر ال یصح    عن قدرینفي الجھات المتضادة و لو کان ذلك 
منه التصرف في الجھات و المعلوم خالف ذلك و تأثیرھا مختص باألحداث بدلیل ثبوت 
صفة القدم من دونھا و تعذر إیجاد الموجود و ألن المتجدد عند القصد إلی المقدور من 

حداث فیجب أن تکون صفاته ھو الحدوث و ھي متقدمة للفعل الختصاص تأثیرھا باأل
موجودة في حال عدمه و ألن الحاجة إلیھا لیخرج بھا الفعل من العدم إلی الوجود فإذا وجد 
استحال تعلقه بھا و ال فرق في استغنائه عنھا بوجوده بین أول حال و ثانیھا و ألنا قد دللنا 

ذلك اجتماع علی تعلقھا بالضدین فلو کانت مصاحبة لھما مع کونھا موجبة عندھم القتضی 
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الضدین و ھو محال و ال یجوز حدوث الفعل علی وجھین ألن ذلك لو جاز بقادر أو قادرین 

یقتضي فعل  الصفتین قادر علی تفریقھما و ذلك   لصح تفریقھما ألن القادر علی جمع
  .أحدھما في حال الحدوث و اآلخر في حال البقاء و فیه إیجاد الموجود مع استحالته

حدوث ال یتزاید إذ لو کان الفعل صفة زائدة علی مجرد حدوثه لوجب أن و أیضا وصفه ال
یکون لھا حکم زائد علی األولی و نحن نعلم أنه ال حکم للمحدث و ال صفة یزید علی 
کونه محدثا ألن األحکام کلھا المشار إلیھا مع صفة زائدة حاصلة مع األولی فال یجوز إثبات 

ألنه لو  -   یجوز حدوث مقدور واحد بقادرین و ال قدرینما ال فرق بین إثباته و نفیه و ال
کان ال یمتنع أن یتوفر دواعي أحدھما إلیه و صوارف اآلخر عنه فإن وقع اقتضی إضافته إلی 
من یجب نفیه عنه و إن ارتفع اقتضی نفیه عمن یجب إضافته إلیه و کونه بقدرتین یصح 

رتفع خرجت األخرى من کونھا قدرة علیه و انتفاء إحداھما فإن وقع فبقدرة معدومة و إن ا
کالھما محال و إذا استحال مقدور واحد بقادرین أو قدرتین و تجدده علی وجھین فسد 

   مذھب النجار و األشعري لکونھما مبنیین علی ذلك
   مسألة في عدم تعلق القدرة باألعدام

ة و ال حکم و ال یعقل منه و اإلعدام ال یتعلق بقدرة و ال قادر ألن العدم لیس بذات و ال صف
القدرة من    غیر خروج الذات عن الوجود فال یصح تعلقه بقادر و ال قدرة ألنه ال بد لتعلق

متعلق و إذا لم یکن العدم ذاتا و ال صفة و ال حکما استحال تعلقه بقادرو أیضا فلو تعلق 
لة ثبوت من اإلعدام بالقادر یجري مجرى اإلحداث في وقوف حصوله علی قادر و استحا

دونه فیؤدي إلی صحة بقاء ما ال یبقی من األعراض بأن ال یقصد القادر إلی إعدامھا و ذلك 
   محال

   مسألة في قبح تکلیف ما ال یطاق
و یقبح تکلیف ما ال یطاق و حقیقته ما یتعذر وقوعه من المکلف لفقد قدرة علیه أو حصول 

ما یحتاج إلیھا أو حصول منع أو تعلیق بزمان عجز لو کان معنی أو فقد آلة أو بنیة أو علم فی
  .ال تصح في مثله
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الدلیل علی ذلك ذم کافة العقالء من کلف غیره ما یتعذر وقوعه من جھته ألحد األسباب 

   التي ذکرناھا و وصفه بأنه تکلیف لما ال یطاق
   مسألة في التکلیف

لی خمس مسائل أولھا ما التکلیف حسن لکونه تعریضا لما ال یصل إلیه إال به و یشتمل ع
التکلیف و ثانیھا  ما یجب کون المکلف علیه من الصفات و ثالثھا ما یجب کون المکلف 

و خامسھا بیان المکلف و صفاته  تعالی علیه من الصفات و رابعھا  بیان الغرض في التکلیف
  .التي یحسن معھا التکلیف

یه مشقة علی جھة االبتداء الدلیل علی فأما حقیقة التکلیف فھي إرادة األعلی من األدنی ما ف
صحة ذلك أنه متی تکاملت ھذه الشروط وصف المرید بأنه مکلف و اإلرادة بأنھا تکلیف و 

  .ء من ھذا الوصف المراد منه بأنه مکلف و متی اختل شرط لم یثبت شي
 منعما بنعم   و أما ما یجب کون المکلف علیه من الصفات فیجب أن یکون المکلف بالحسن

  .یوجب طاعته علی المکلف معلوما أو مظنونا من حاله أنه ال یرید قبیحا 
کونه مکلفا ما یشق فعال و ترکا    و أما ما یجب کونه تعالی علیه من الصفات في حق

تعریضا للثواب و یلزم المکلف عبادته کذلك فینقسم إلی صفات ھو سبحانه تعالی علیھا و 
  .صفات یتعلق بأفعاله

صه تعالی فکونه تعالی قادرا علی کل ما یصح کونه مقدورا و عالما بکل معلوم ال فأما ما یخت
یجوز خروجه عن الصفتین لیقطع المکلف علی وصوله إلی ما ال یحسن التکلیف من دونه 

التکلیف بوجه یفتقر إلی کون المکلف سبحانه مریدا له دون غیره و    و مریدا ألن اختصاص
ذه الصفات من دونھا أو ھي مقتضاة عنھا کموجود و حي و علی الصفات التي ال تتم ھ

  .و ینفي عنه تعالی ما یقدح في ثبوتھا من التشبیه و اإلدراك بالحواس و الحاجة و الثاني قدیم
و أما ما یتعلق بأفعاله فأن یکون حکیما ال یفعل قبیحا و ال یریده و ال یخل بواجب من 

ا ال یحسن التکلیف إال معه و یعلم ما یقتضي حیث کان تجویز خالف ذلك یرفع الثقة بم
ذلك من المسائل و فساد ما یقدح فیه و أن یکون له نعم یستحق بھا العبادة بأن یکون 
مستقبلة  بأنفسھا ال یفتقر إلی غیره و أن تکون أصوال للنعم فال یقدر نعمة منفصلة عنھا و ال 
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د ال یساویھا نعمة و إنما قلنا ذلك ألن یحصل من دونھا و أن یبلغ في الغایة في العظم إلی ح

العبادة المستحقة له تعالی غایة في الشکر فال بد من اختصاصھا بغایة من العظم و افتقار کل 
نعمة إلیھا من حیث اختص شکرھا بالغایة التي ال یبلغھا شکر و ھو کونه عبادة و قد علمنا 

و علمنا ثبوت الشروط التي اعتبرناھا ما ھو علیه تعالی من الصفات و کونه حکیما بما تقدم 
في نعمة من اإلیجاد و الحیاة و األقدار و فعل الشھوة و المشتھی و کون ذلك أصال لکل 
نعمة و افتقار کل نعمة إلیھا و تعذر انفصالھا منھا و بلوغھا الغایة في العظم و انغمار جمیع 

  .ادة دون کل منعمنعم المحدثین في جنب بعضھا فیجب کونه تعالی مستحقا للعب
   في الغرض من التکلیف

و یجب أن یکون له تعالی غرض في التکلیف یحسن لمثله ألن خلوه من غرض أو ثبوت 
  .غرض ال یحسن لمثله ال یجوز علیه سبحانه

و یجب کونه تعالی مزیحا لعلة المکلف بالتمکین و االستصالح و البیان ألن تکلیفه من دون 
  .ذلك قبیح علی ما بینته

و أما الوجه في ابتداء الخلق و تکلیف العقالء منھم فالخلق جنسان حیوان و جماد فالغرض 
في إیجاد الحي منه لینفع المکلف بالتفضل و الثواب و یحوز العوض و یجوز أن یکون في 

لطف غیره و غیر المکلف فالتفضل و العوض و یجوز أن یکون في خلقه لطف    خلقه
  .للمکلف

ض في خلقه نفع الحي و قلنا إن الغرض في تکلیف العاقل التعریض و غیر الحي الغر
إلی القبیح و ینفر عن    للثواب ألنه سبحانه لما خلقه و أکمل عقله و جعله ذا طباع یقبل

الواجب و لم یغنه بالحسن عن القبح و لم یجز أن یکون ذلك لغیر غرض لکونه عبثا و ال 
ستحالتھما علیه تعالی و ال لإلضرار به لکونه ظلما و ال لغرض ھو االنتفاع به أو دفع الضرر ال

لدفع الضرر عنه لکونه قادرا علی ذلك من دون التکلیف فیصیر عبثا علمنا أن الغرض ھو 
  .التعریض للنفع
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المشاق في أنفسنا و    و قلنا إن التعریض للنفع حسن لعلمنا و کل عاقل بحسن تکلف

تحقاق المدح من عرض غیره لنفع کاستحقاقه علی تعریض غیرنا لھا تعریضا للنفع و اس
  .إیصاله إلیه

و قلنا إن ھذا النفع ثواب ألن ما عداه من ضروب المنافع یحسن منه تعالی االبتداء بھا فال 
  .یجوز أن یکلف المشاق لما یحسن االبتداء به ألن ذلك عبث ال یجوز علیه سبحانه

نه نفعا واقعا علی جھة اإلعظام مقترنا بالمدح و و قلنا إن الثواب مما یقبح االبتداء به لکو
التبجیل و معلوم ضرورة قبح االبتداء بالمدح و التعظیم و إنما یحسن مستحقا علی األمور 
الشاقة الواقعة عن إیثار و لذلك اختصت منافع من لیس بعاقل من األحیاء بالتفضل و 

حي ظاھر في أکثره و ما ال یعلم العوض دونه لتعذر استحقاقھم له و وجود الجماد لنفع ال
ذلك من حاله تفصیال فمعلوم علی الجملة من حیث کان خالف ذلك یقتضي کون موجده 

  .سبحانه عابثا و ذلك فاسد
و ال یقدح في حسن تکلیف العاقل للوجه الذي بیناه تکلیف من علم من حاله أنه یکفر أو 

یؤمن قائم فیه و ھو التعریض  یعصي ألن الوجه الذي حسن تکلیف من علم من حاله أنه
للثواب و کونه سبحانه عالما من حاله أنه ال ینتفع بما عرض له ال ینقض الغرض المجرى 
بالتکلیف إلیه ألن المعرض للنفع الممکن من الوصول إلیه محسن إلی المعرض و إن علم أو 

  .ظن أنه ال ینتفع بل یستضر بسوء اختیاره
الجائع و إدالء الحبل إلی الغریق لینجو و إن ظن أنھما یوضح ذلك حسن عرض الطعام علی 

  .ال یفعالن
و القدیم سبحانه و إن علم في من عرضه بتکلیفه لنفع عظیم أنه ال یقبل ما یصل به إلیه بل 

و تمکن من صالحه ال یخرجه سبحانه  بسوء  النظر لنفسه فیختار ھالکه علی بصیرة من أمره
للنفع العظیم و ال یقتضي قبح فعل المکلف و سوء نظره عن کونه محسنا إلیه بالتعریض 

ء و علمه سبحانه بأنه ال  اختاره العبد المسي]  فما[لنفسه قبح فعله تعالی من التعریض مما 
یؤمن لیس بوجه قبح کما أن علمنا بأن جمیع الکفار لو جمعوا لنا و دعوناھم لم یؤمنوا لیس 

آکد ما اعتمد علیه في ھذا الباب أنه سبحانه قد کلف بمقتض لقبح دعوتنا لھم إلی اإلیمان و 
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من علم أنه یکفر أو یعصي مع علمنا بحکمته سبحانه و أنه ال یفعل قبیحا و ال یریده و قد 
کلف من علم أنه یکفر أو یعصي فیجب القطع علی حسنه لکونه من فعله و ھذا یغني عن 

  .لقبح کالظلم و االستفساد و غیرھماء من وجوه ا تکلف کالم إلفساد کون ھذا التکلیف لشي
و إذا کان الوجه في حسن التکلیف کونه تعریضا فینبغي أن نبین ما التعریض المقتضي 
لحسن التکلیف و ھو مفتقر إلی شروط ثالثة أولھا أن یکون المعرض متمکنا مما عرض له 

المعرض عالما أو  و ثانیھا أن یکون المعرض مریدا لما عرض بفعله للثواب و ثالثھا أن یکون
  .ظانا وصول المعرض إلی ما عرض له متی فعل ما ھو وصله إلیه

و الداللة علی الشرط األول قبح تعریض األعمی لما ال یتم إال بالرؤیة و الزمن لما ال یصل 
  .إلیه إال بالسعي بأوائل العقول

و المضار ال یکون و الداللة علی الشرط الثاني إن من مکن غیره بإعطائه المال من المنافع 
کاف عن کونه    معرضا له ألحدھما إال باإلرادةو کون المکلف مریدا لما عرض لفعله النفع

مریدا للنفع في حال التعریض ألن من عرض ولده للتعلیم لیستحق المدح و التعظیم یکفي 
 في حسن تعریضه کونه مریدا التعلیم ما أجري به إلیه من المدح و التعظیم بل ال یحسن

إرادتھما في حال التعریض لکونھما غیر مستحقین في تلك الحال و لھذا قلنا إنه سبحانه 
مرید للتکلیف في حال األمر به أو إیجابه عقال دون ما ھو وصله إلیه من الثواب لقبح إرادة 

ء  ثواب التکلیف في تلك الحال و ألن الثواب متأخر عن التکلیف و کونه تعالی مریدا للشي
  .ه ال یصح لکون اإلرادة الواقعة علی ھذا الوجه عزما یستحیل علیه تعالیقبل حدوث

کونه مریدا    و لیس ألحد أن یقول إن إعالم المکلف وجوب الواجب و قبح القبیح یغني عن
ألن ذلك یقتضي کونه معرضا لما أعلم وجوبه و إن کره فعله و ذلك فاسد و ألن أحدنا قد 

  .أشیاء و ال یکون معرضا ألحدھما إال بکونه مریدا یعلم غیره وجوب واجبات و قبح
و الداللة علی الشرط الثالث أن التعریض بسلوك طریق إلی مصر ال یوصل إلیه منه علی حال 

  .لیصل إلیه قبیح
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و ھذه الشروط أجمع ثابتة في تکلیفه تعالی ألنه مرید لما کلفه حسب ما دللنا علیه و 

إلی ما عرض له من الثواب بامتثاله ما    ن حاله وصولهالمکلف قادر علی ما کلفه معلوم م
  .کلفه حسب ما دللنا علیه و ذلك یقتضي حسن التکلیف و إذا ثبت حسن التکلیف

وجب ألنه ال واسطة بین وجوبه و قبحه من حیث کان القدیم سبحانه قادرا علی أن یغني 
ت المخلوقة فیه و خلی بینه و العاقل بالحسن عن القبیح فإذا لم یفعل و أحوجه إلیه بالشھوا

بینه فال بد أن یکلفه ألنه إن لم یکلفه االمتناع منه و إن شق تعریضا لعظیم النفع بالثواب کان 
  .مغریا له بالقبح و ذلك ال یجوز علیه تعالی

فمن حق ما تعلق التکلیف بفعله أو ترکه . و أما بیان األفعال التي تعلق بھا التکلیف و صفاتھا
سمعا صحة إیجاده ألن تکلیف ما ال یصح إیجاده قبیح کالجواھر و الحیاة و ال عقال أو 

یحسن تعلقه بما ال یستحق بفعله أو بأن ال یفعل الثواب ألن الغرض الذي له حسن کونه 
  .تعریضا للثواب فال یحسن تکلیف ما ال یوصل بفعله أو ترکه إلیه

ا یستحق بأن ال یفعل العقاب و ھو م   و ھو ینقسم إلی ما یستحق بفعله الثواب و إلی
الواجب و إلی ما ال حکم لترکه و ھو الندب و اإلحسان و إلی ما یستحق بأن ال یفعل 
الثواب و ھو القبیح و ال مدخل للمباح في التکلیف حیث کان ال حظ لفعله و ال ترکه في 

لف اهللا تعالی فعله استحقاق الثواب و ما ال یوصل إلی الثواب ال یحسن تکلیفه و ال بد لما ک
أو ترکه من وجه اقتضی ذلك فیه ألنه لو ال وجه اقتضاه لم یکن ما وجب أولی بذلك من 
الندب أو القبیح من الوجوب و الندب و التکلیف علی ضربین ضروري و مکتسب و 

  .الضروري علی ضربین واجب و ندب
  .و الواجبات علی ضربین أفعال و تروك

و  -و شکر النعمة و أمثال ذلك و التروك الظلم و الکذب و الخطر و األفعال العدل و الصدق 
تکلیف ما ال یطاق و أمثال ذلك و جھة وجوب األفعال و قبح التروك کونھا عدال و صدقا و 

  .ظلما و کذبا ألن کل من علمھا کذلك علم وجوب ذلك و قبح ھذه
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لم و الجود و قبول االعتذار و المندوبات علی ضربین أفعال و تروك و األفعال اإلحسان و الح

و العفو و أشباه ذلك و التروك خالف ذلك و جھة کون ھذه مندوبا إلیھا کونھا کذلك ألن 
  .کل من علمھا علمھا مندوبا إلیھا و المکتسب علی ضربین عقلي و سمعي

و العقلي العلم بحدوث العالم و إثبات محدثه و ما یجب کونه تعالی علیه من الصفات و 
ء منه بأفعال الجوارح  أفعاله و ما یتعلق بھا و الحکم لجمیعھا بالحسن و ال تعلق لشيأحکام 

و ال ترك فیه و جھة وجوب ھذا التکلیف کونه شرطا في العلم بالثواب و العقاب الذي ھو 
  .اللطف في التکلیف الضروري و لکونه شرطا في شکر النعمة و قد سلف برھان ذلك

و تروك و األفعال مفروض و مسنون و جھة وجوب الفرائض  و السمعي علی ضربین أفعال
کونھا لطفا في فعل الواجب العقلي و ترك القبیح و قبح ترکھا ألنه ترك لواجب و جھة 

کما لم یقبح ترك ما ھو  الترغیب في المسنون کونه لطفا في المندوب العقلي و لم یقبح ترکه
و سائر القبائح الشرعیة و جھة قبحھا کون لطف فیه و التروك الزنا و الربا و شرب الخمر 

فعلھا مفسدة في القبح العقلي و وجب ترکھا ألنه ترك القبح و الواجب في ھذا التکلیف 
العلم دون الظن و طریقه الکتاب و اإلجماع و السنة المأثورة عن الصادقین ع و العمل به 

أجملناه ھاھنا في مقدمتي  لوجوھه المخصوصة و قد دللنا علی صحة ھذه الفتیا و فصلنا ما
  .کتابي العمدة و التلخیص في الفروع

و من شرط الحسن في تکلیف ھذه األفعال و التروك تقویة دواعي مکلفھا إلی ما یختار عنده 
أفعالھا و صوارفه عن تروکھا أو یکون إلی ذلك أقرب دون ما یقتضي اإللجاء المنافي 

ء کونه لطفا في التکلیف  علم سبحانه في شيللتکلیف ألن ذلك جار مجرى التمکین فمتی 
علی أحد الوجھین و کان مختصا بمقدوره سبحانه فال بد أن یفعله و إن کان من مقدورات 
المکلف فال بد من بیانه له و إیجابه علیه و إن کان اللطف ال یتم إال بفعله تعالی و فعل 

المکلف و إیجابه و إن کان المکلف وجب علیه سبحانه فعل ما یختص به و بیان ما یختص 
من فعل غیر المکلف فعلم سبحانه أن ذلك الغیر یفعل ھذا اللطف حسن تکلیف ھذا و إن 
علم أنه ال یختاره و في أفعاله تعالی أو أفعال المکلف بدل منه فعل ما یختصه و بین ما 

و    هیختص المکلف و إن لم یکن له بدل أسقط تکلیف ما ذلك اللطف لطف فیه ألن تکلیف
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الحال ھذه قبیح علی ما بینته و تکلیف غیره ما ال مصلحة له فیه قبیح أیضا و إن کان لطفه 
یتعلق بفعل قبیح أو بما ال یصح إیجاده فال بد من إسقاط تکلیفه لتعلقه بما ال یصح إیجاده 

نع من و قلنا بوجوب ما ذکرناه ألنه ال فرق في قبح المنع بینه و بین قبح الم فعله   أو یقبح
  .التمکین

یوضح ذلك أن من صنع طعاما لقوم یرید حضورھم نفعا لھم و عادته جاریة في استدعائھم 
برسول فلم یفعل اإلرسال مع کونه مریدا لحضورھم یستحق الذم کما لو أغلق الباب دونھم 
و ال شبھة في وجوب ما یستحق الذم بترکه و إذا صح ھذا و کان القدیم سبحانه مریدا 

له    ه فال بد أن یفعل له ما یعلم أنه یختار التکلیف عنده أو یکون أقرب إلیه أو یبینهلتکلیف
إن کان من فعله و سقط تکلیفه إن کان معلقا بما ال یصح إیجاده أو یقبح أو مختصا بفعل 

له لکونه تعالی عادال ال یخل بواجب في حکمته    غیره مع العلم بأنه ال یفعله و ال بدل
ا ھو من فعله تعالی ال بد أن یکون معلوما للملطوف له به أو مظنونا أو معتقدا سبحانه و م

لکونه داعیا و ما ال یعلم و ال یظن و ال یعتقد ال یکون داعیا و سواء کان ما ھو من فعله 
تعالی لطفا في واجب أو مندوب إلیه أو ترك قبیح فإنه یجب في حکمته سبحانه فعله لکونه 

  .ان ما ھو لطف من فعل المکلف في التکالیف الثالثةمریدا للجمیع و بی
فأما ما یختص المکلف فالواجب علیه فعل ما ھو لطف في واجب و ترك قبیح و ترك ما ھو 
مفسدة فیھما و ھو في لطف المندوب بالخیار و ال فرق في إعالمه ما ھو لطف له في 

ن یوجب علیه فعال بدلیل تکلیفه و إزاحة علته بین أن ینص له علی کونه کذلك و بین أ
عقلي أو سمعي فیعلم بذلك کونه لطفا في واجب أویوجب علیه ترکه فیعلم بذلك کون 
فعله مفسدة أو یرغبه في فعل أو ترك فیعلم کونه لطفا في مندوب و یحسن تکلیفه ما ھذا 

ن و اللطف لطف فیه و إن جھله کذلك إذا کان متمکنا من العلم به لکون علته مزاحة بالتمکی
إن فرط فیما یجب علیه و من شرط اللطف أن یتأخر عن التکلیف و لو بزمان واحد لکونه 
داعیا و ال تتقدر الدواعي إلی غیر ثابت فإن علم سبحانه في فعل من األفعال أنه إن صاحب 

  .  التکلیف دعا إلی اختیاره فلیس ذلك بلطف لکونه وجھا و سببا لحصول التکلیف
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األفعال بأنه لطف اشتقاقا من التلطف للغیر في إیصال المنافع إلیه و فوصف ھذا الجنس من 

تسمی صالحا لتأثیره وقوع الصالح أو تقریب المکلف إلیه و یسمی استصالحا علی ھذا 
الوجه و یسمی منه توفیقا ما وافق وقوع الملطوف به فیه عنده و یسمی منه عصمة ما اختار 

تشبیھا بالمنع من الفعل و إن کان الفعل القبیح إنما  عنده المکلف ترك القبیح علی کل حال
ارتفع مع اللطف باختیار المکلف و مع المنع ألجله فساوى الحال في ارتفاع القبیح علی کل 
وجه و إن اختلف جھتا االرتفاع فلذلك سمي الملطوف له بھذا الضرب من اللطف معصوما 

کان مفعوال له ما امتنع معه من القبیح  و یجوز أن یکون الوجه في التسمیة بمعصوم من حیث
تشبیھا بالممنوع علی الوجه الذي بیناه و ال یلزم علی ھذا عصمة سائر المکلفین ألن ما له 
ھذه الصفة من األلطاف موقوف علی ما یعلمه سبحانه من کونه مؤثرا في اختیار المکلف ما 

لفین و ال یکون في کلف فعله أو ترکه و ما ھذه حاله یجوز أن یختص ببعض المک
ء یعلم من حال الباقین کونھم مختارین لما کلفوه عنده فیختص فعله إذ ذاك بمن  شي المعلوم

ء من القبائح دون من علم أنه ال یترك القبیح عند  علم من حاله کونه غیر مختار عنده لشي
  لَیْھِمُ الْمَالئِکَةَ وَ کَلَّمَھُمُ الْمَوْتیوَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِ  ء من األفعال کما خبر عنھم سبحانه بقوله شي

یرید أن یشاء إلجاءھم و  -  ءٍ قُبُلًا ما کانُوا لِیُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ وَ حَشَرْنا عَلَیْھِمْ کُلَّ شَيْ
و أمثال ذلك من  -  قِبْلَتَكَ وَ لَئِنْ أَتَیْتَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ بِکُلِّ آیَةٍ ما تَبِعُوا  کقوله سبحانه

اآلیات الدالة علی وجود مکلفین ال یختارون شیئا من الطاعات و ال یترکون شیئا من القبائح 
  .و إن فعل لھم کل آیة

و یحسن تکلیف من یعلم أنه ال لطف له و أنه یطیع أو یعصي علی کل حال ألنه متمکن 
لیست ھذه حال من لطفه في القبیح أو  بجمیع ضروب التمکین مما کلف و لم یمنع واجبا و

  .فیما ال نھایة له ألن ھذا اللطف لم یفعل له فقبح تکلیفه
و أما الصالح الدنیوي العري من وجوه القبح فغیر واجب ألنه ال تعلق له بالتکلیف و ال له 
في نفسه صفة وجوب کالصدق و اإلنصاف ألن وجوب ما ھذه حاله معلوم ضرورة علی 

و مکتسبا علی جھة التفصیل و ألنه لو کان له وجه یقتضي وجوبه لکان ذلك جھة الجملة 
لکونه نفعا و ذلك یوجب کل نفع ال ضرر فیه علی الفاعل و المفعول له و المعلوم ضرورة 
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خالف ذلك لوجودنا  سائر األغنیاء من العقالء یمنعون غیرھم ما له ھذه الصفة و ال 

القائلین باألصلح في إثبات وجه لوجوبه بذم مانع من أحد و تعلق    یستحقون به الذم
بظل حائطه و التقاط المتناثر من حب زرعه و تناول الماء من نھره لیس بصحیح  االستظالل

ألنه لو کان الوجه فیه کونه نفعا خالصا لوجب کل نفع خالص ألن صفة الوجوب ال تختص 
لمنع بحیث ذکروه لکونه عبثا ال بمثل دون مثل و قد علمنا ضرورة خالف ذلك و إنما قبح ا

غرض فیه و لھذا متی حصل فیه أدنی غرض حسن و لو کان الوجه في قبح منعه کونه نفعا 
خالصا لم یحسن لوجود غرض فیه کالظلم علی أن مثالھم بخالف األصلح لقولھم بوجوب 

ر النھر فعل ما فیه نفع خالص و قد علمنا أنه ال یجب بناء الحائط لالستظالل به و ال حف
  .لتناول الماء منه و ال نثر الحب لاللتقاط و إذا لم یجب فال شاھد لھم

و صفة الجود مدح و ھو  -  و ال لھم أن یتعلقوا في إیجابه بأن فاعله جواد و مانعه بخیل
جدیر بھا سبحانه و صفة البخل ذم ال یجوز علیه تعالی ألن ذلك تعلق بعبارة یجوز غلط 

یجوز إثبات وجه الوجوب و القبح للموصوف ضرورة أو استدالال و ال مطلقھا و صوابه و ال 
یجوز عند أحد من العلماء إثبات صفات الذوات بھا علی أن المعلوم اختصاص إطالق 
الجود و البخل بغیر من ذکروه ألنه ال أحد یصف من لم یمنع من االستظالل و االلتقاط الذي 

لك من أکثر اإلحسان کحاتم و إن کان علیه فیه ھو شاھد لھم بأنه جواد و إنما یصفون بذ
ضرر بل ال یصفون بالجود من له إحسان ما و لو کان الجود اسما لمن ذکروه لوجب 
اختصاصه به أو إطالقه و المعلوم خالف ذلك و أما بخیل فلیس بوصف لمن لیس بجواد 

اسما لمن منع نفعا لعلمنا بوجود أکثر العقالء غیر موصوفین بالجود و ال البخل و لو کان 
خالصا لوجب وصف کافة العقالء به حتی األنبیاء و األوصیاء و الفضالء ألنه ال أحد منھم إال 
و ھو مانع ما له ھذه الصفة و إنما ھو مختص بمانع الواجب علیه لغیره لکونه اسما 

ه علیھم العتقادھم وجوب   علی مانع القرى   حسب ما نطق به القرآن و إطالق العرب له للذم
و لھذا ال یصفون به من أخل بواجب یختصه و ال مانع التفضل علی کل حال و یجوز أن 
یکون ذلك مجازا و المجاز ال یقاس علیه و ال یجعل أصال یرجع إلیه فسقط ما تعلقوا به 

  .معنی و عبارة و المنة هللا
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ار ما یخرج إلی و أیضا فإن المفعول منه في الوقت الواحد ال بد من انحصاره لوجوب انحص

الوجود و ما زاد علیه مما حکمه حکمه في النفع ال یخلو أن یکون مقدورا له تعالی أو غیر 
مقدور و ال یصح کونه غیر مقدور لکونه تعالی قادرا لنفسه و لکونه مقدورا ال یخلو أن 

ل یکون واجبا أو غیر واجب و کونه واجبا یقتضي کونه تعالی غیر منفك في حال من اإلخال
  .بالواجب فلم یبق إال أنه غیر واجب

و لیس ألحد أن یقول فأنتم تجیزون فعل األصلح فیلزمکم في الجواز ما ألزمتموه في 
الوجوب ألن اإلخالل بالواجب ال یجوز علیه تعالی و اإلخالل بالجائز جائز منه فافترقا بغیر 

  .شبھة
بد أن یفعله و إن لم یکن کذلك فال و لیس له أیضا أن یقول القدر الزائد إن کان صالحا فال 

مسألة علینا ألنا فرضنا مساواة القدر الزائد المعدوم لما وجد منه في الصالح فاقتضی سقوط 
وجوب األصلح أو کونه تعالی غیر منفك من اإلخالل بالواجب فسؤالھم إذن خارج عن 

  .تقدیرنا و لنا في ھذا الدلیل نظر ال یحتمله کتابنا ھذا
لم یکن في أفعاله تعالی ما له صفة اإلحسان لم یجب شکره الختصاص الشکر  و أیضا فلو

به دون سائر األفعال فإذا لم یتعین شکره لم یستحق العبادة لکونھا کیفیة في الشکر و ذلك 
  .ضالل

و أیضا فإنا نعلم ضرورة أن من جملة األفعال الواقعة منا ما یستحق به الشکر و المدح و ال 
کما نعلم أن من جملتھا واجب و مباح فیجب أن یکون تعالی قادرا لنفسه  یستحق به الذم

علی ما ھذه حاله و ذلك ینتقض قوله إنه لیس في الشاھد و ال الغائب ما یخرج عن واجب 
  .في العدل أو واجب في الجود

 و أما المکلف فھو الجملة الحیة المشاھدة بدلیل حصول العلم بوقوع األفعال الدالة علی کون
من تعلقت به قادرا أو المحکمة المترتبة الدالة علی کون من تعلقت به عالما مریدا منھا و 
القادر العالم المرید ھو الحي المکلف و إذا کان المعلوم استناد ما دل علی کونه کذلك إلی 
الجملة وجب وصفھا به دون ما ال یعلم و ال یظن تعلق التأثیرات به إذ کان نفیھا عن الجملة 

لمعلوم ضرورة تعلقھا بھا و إضافتھا إلی من ال یمکن إضافتھا إلیه إال علی ھذا الوجه ا
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تجاھل و ال نعلم حصول اإلدراك بأبعاضھا و المدرك ھو الحي فیجب أن یکون کل عضو 

بأطرافھا و یبتدأ بھا التأثیرات المحکمة و    حصل به اإلدراك من جملتھا و ألن األفعال تقع
یثقل بالید الواحدة و ال وجه لذلك إال کون ھذه األعضاء محال للقدر و یخف بالیدین ما 

  .محل القدر ھو القادر و القادر ھو الحي
و لیس ألحد أن یقول ما المانع من کون الحي غیرھا و تقع أفعاله فیھا مخترعة ألن االختراع 

محال و ألنه لو في غیرھا و ذلك  یتعذر بجنس القدر و ألنه لو صح منه أن یخترع فیھا لصح
صح منه االختراع لجاز أن یخترع في اإلصبع الواحدة من حمل الثقیل ما ینقل بالیدین و 
المعلوم خالف ذلك و ألنا نعلم انتفاء الحیاة بانتقاض ھذه البنیة و لو کان الحي غیرھا لکان 

الحي ال فرق بین قطع الرأس و الشعر و المعلوم خالف ذلك و ببعض ما قدمناه یبطل کون 
بعض الجملة لصحة اإلدراك بجمیع أبعاضھا و بوقوع األفعال في حالة واحدة بکثیر من 

  .أعضائھا مع تعذر االختراع علی ما بیناه
و أما صفات المکلف فیجب أن یکون قادرا لیصح منه إیجاد ما کلف و القدرة مختصة 

لة وجبت في حکمته بمقدوراته سبحانه فیجب علیه فعلھا و إن کان التکلیف یفتقر إلی آ
سبحانه فعل ما یختصه کالید و الرجل و تمکینه من تحصیل ما یختصه کالقلم و القوس 
لتعذر الفعل المفتقر إلی آلة من دونھا لتعذره من دون القدرة و إن کان التکلیف مما یفتقر 

دونه العلم به و العمل إلی زمان وجب تبقیته الزمان الذي یصحان في مثله ألن اخترامه من 
و یجب أن یکون عالما بتکلیفه و وجھه أو متمکنا من ذلك ألن الغرض المقصود من . قبیح

الثواب ال یثبت مع الجھل بوجوب األفعال الختصاص استحقاقه بإیقاع ما وجب أو ندب إلیه 
و اجتناب ما قبح للوجه الذي له حسنا و قبح ھذا و ألن المکلف ال یأمن براءة ذمته مما 

عال و ترکا من دون العلم بھما فما اقتضت الحکمة کونھا من فعله تعالی فال بد وجب علیه ف
من فعله للمکلف کالعلم بالمشاھدات بأوائل العقول و سائر الضروریات و ما اقتضت 
المصلحة کونه من فعل المکلف وجب إقداره علیه بإکمال عقله و نصب األدلة و تخویفه من 

حسن تکلیف ما یجب علمه استدالال و إن لم یکن معلوما  ترك النظر فیھا و یکفي ذلك في
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في الثاني ألن التکلیف کاف و التقصیر مختص بالمکلف و الحال    في الحال و ال مما ال یعلم

  .العلم بالمعلوم ھي کون الحي عاقال مخوفا من ترك النظر في األدلة   التي یصح معھا تکلیف
ھي علی ضروب منھا العلم بالمدرکات مع ارتفاع و العقل مجموع علوم من فعله تعالی و 

  .اللبس
و منھا العلم بأن المعلوم ال بد أن یکون ثابتا أو منتفیا و الثابت ال یخلو أن یکون لوجوده أول 

  .أو ال أول لوجوده
و منھا العلم بوجوب شکر المنعم و رد الودیعة و الصدق و اإلنصاف و قبح الظلم و الکذب 

ق فاعل تلك و مجتنب ھذه المدح و الذم علی فعل ھذه و اجتناب تلك و الخطر و استحقا
  .إذا وقع ذلك عن قصد

  .و منھا العلم بتعلق التأثیرات بالعبد و فرق ما بین من تعلقت به و تعذرت علیه
  .و منھا العلم بجھات الخوف و المضار و ما یستندان إلیه من العادات

ھا متی تکاملت لحي وصف بأنه عاقل و متی اختل و قلنا إن العقل مجموع ھذه العلوم ألن
ء منھا لم یکن کذلك و لو کان العقل معنی سواھا لجاز تکاملھا بحي و ال یکون عاقال  شي

  .بأن ال یفعل فیه ذلك المعنی أو یفعل في حي من دونھا فیکون عاقال و المعلوم خالف ذلك
ألنھالو کانت من فعل    في الحي و قلنا إنھا من فعله تعالی لحصولھا علی وجه االضطرار

  .الحي منا لکانت تابعة لمقصوده
و المکتسب ال یتم من  -و قلنا إن کونه عاقال شرط في تکلیفه الضروري ھو من جملتھا 

دونھا الفتقاره إلی النظر الذي یجب أن یتقدمه العلم بمجموعھا و ألنه ال حکم للنظر من 
  .دونه

ینه و بین مقدوره فإن علم سبحانه حصول منع من فعله و مما یجب کونه علیه التخلیة ب
تعالی أو فعل المکلف أو غیره قبح تکلیفه لتعذر وقوعه و إن اختلفت أسباب التعذر و ال 
یحسن منه تعالی تکلیفه بشرط زوال المنع ألنه عالم بالعواقب و االشتراط فیه ال یتقدر و 

ی علمنا أو ظننا حصول منع من فعل لم و لذلك مت -  إنما یحسن فیمن ال یعلم العواقب
  .یحسن منا تکلیفه
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ینقض الغرض المجري بالتکلیف    و مما یجب کونه علیه صحة الفعل و ترکه ألن إلجاءه

إلیه من الثواب الموقوف علی إیثار المشاق و اإللجاء یکون لشیئین أحدھما أن یعلم العاقل 
کعلم الضعیف أنه متی رام قتل الملك منع  أو یظن في فعل أنه متی رامه منع منه ال محالة

منه ھو الملجأ إلی الترك و ھذا الضرب من اإللجاء ال یتغیر و الثاني یکون بتقویة الدواعي 
إلی المنافع الکثیرة الخالصة أو الصوارف بالمضار الخالصة و ھذا یجوز تغییره بأن یقابل 

ا و لھذا استحال اإللجاء علی القدیم الدواعي صوارف یزید علیھا و الصوارف دواع یزید علیھ
الستحالة ما یستند إلیه من المنع و رجاء النفع و خوف الضرر و من صفاته أن یکون  سبحانه

مائال إلی القبیح نافرا من الواجب محتاجا الستحالة تقدیر التکلیف من دون ذلك من حیث 
ما یلتذ به الحي أو ال یلتذ به کانت المشقة شرطا فیه و ال مشقة من دون المیل و النفور ألن 
التعریض للنفع الملتذ به و    و ال یألم ال یشق علیه فعال کان أو ترکا و ألن الوجه في حسنه

متی لم یکن الحي علی صفة من یلتذ ببعض المدرکات و یألم ببعض لم یدعه داع إلی 
لی نیل النفع و تکلف مشقة الجتالب نفع أو دفع مضرة و کونه کذلك یقتضي کونه محتاجا إ

دفع الضر فإن فرضنا غناه بالحسن عن القبیح ارتفعت المشقة التي ال یتقدر تکلیف من 
  .دونھا

و لیس من شرط التکلیف أن یعلم المکلف أن له مکلفا ألن التکلیف الضروري ثابت من 
دون العلم بمکلفه سبحانه و ألن المعرفة بالمکلف سبحانه ال وجه لوجوبھا إال تعلقھا 

  .ء من التکالیف الضروري فلو وقف حسن التکلیف علی العلم بالمکلف لتعذر ثبوت شيب
و لیس من شرطه أن یعلم المکلف أنه مکلف ألنا قد بینا قبح االشتراط في تکلیفه سبحانه و 
قبحه یوجب القطع علی تبقیة المکلف الزمان الذي یصح منه فعل ما کلف علی وجه فلو 
کان من شرطه أن یکون عالما بأنه مکلف لوجب أن یکون قاطعا علی البقاء إلی أن یؤدي ما 
کلف أو یخرج وقته و ذلك یقتضي کونه مغرى بالقبح أو عصمته و اإلغراء ال یجوز علیه و 

ضرورة خالفه و ألنا نعلم من أنفسنا و غیرنا من المکلفین أنه ال عصمة کل مکلف معلوم 
أحد منا یقطع علی بقائه وقتا واحدا بل یجوز اخترامه بعد دخول وقت التکلیف و قبل تأدیته 
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العبادة و بعدما دخل فیھا و لم یحملھا و إنما نعلم أنه مکلف ما یحتاج إلی زمان إذا فعله أو 

  .خرج وقته إن کان موقتا
و لیس ألحد أن یقول فعلی ھذا ال یلزم أحدا أن یفعل شیئا من الواجبات و إن فعلھا فلغیر 
وجه الوجوب ألنه ال یتعین له علی ما ذکرتم إال بعد األداء أو خروج الوقت ألنه و إن لم 
یعلم کونه مکلفا ما خوطب به إال بعد فعله أو خروج وقته فإنه یعلم وجوب االبتداء به و إذا 

ذلك وجب علیه الدخول فیه و العزم علی فعله لوجھه و ألنه یجوز البقاء و یعلم أنه إن علم 
خرج وقته و لم یؤده استحق الضرر فیجب علیه التحرز من الضرر المخوف و یفعله لوجھه 
فکل ما مضی منه جزء علم کونه مکلفا له حتی یمضي جملته أو وقته و إن اخترم علی 

تص بما فعله دون ما لم یفعله إن قیل فیلزم علی ھذا أن یفرد کل بعضه في وقته فتکلیفه مخ
  .حکم واجب من جملة تکلیف بقصد مخصوص

أن یبتدئ به بعزم علی    قیل إذا کان الحکم من جملة تکلیف وجب علیه االبتداء به کفاه
جملته و تفصیله لوجھه الختصاص تکلیفه بذلك و إن کان إفراد کل حکم من جملة 

ة تخصه أفضل و نیة الجملة کافیة إذ ال فرق في تعلقھا بالحکم بین مصاحبته أو تکلیف بنی
  تقدمھا علیه في حال االبتداء بالعبادة التي ھو من جملتھا

   مسألة في األلم
فالمدرك بمحل الحیاة فیه کالحادث :األلم ما أدرك بمحل الحیاة فیه و ھو جنس و غیر جنس

المدرك بمحل الحیاة في غیره کالحرارة و البرودة و  عند الوھي و في رأس المصدع جنس و
  .الطعم لیس بجنس غیر ھذه المدرکات

و قلنا ذلك ألن الحي یجد من طریق اإلدراك عند قطع بعض أعضائه ما لم یکن یجده و 
یفصل بین تألمه من ناحیة ذلك العضو و بین غیره و اإلدراك یتعلق بأخص صفات المدرك 

یق البنیة ألن األکوان غیر مدرکة بمحل الحیاة و ال غیره و المیل و و ال یجوز تعلقه بتفر
النفور غیر مدرکین و ألن حال کل منھما یحصل للحي و ھو غیر آلم و ال ملتذ فثبت وجود 
معنی تعلق اإلدراك به و لیست ھذه حاله عند إدراك الحرارة و الطعم و غیرھما ألن اإلدراك 

  .إلی إثبات غیره لما فیه من الجھالة تعلق بجنس معلوم فال حاجة بنا
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و سمي ھذا الذي المعنی ألما إذا أدرکه الحي و ھو نافر و یسمی لذة إذا أدرکه و ھو مشته و 
الشھوة و النفار  معنیان مغایران لأللم و اللذة مختصان بالقدیم تعالی و األلم مقدور للمحدث 

ی متولدا و مبتدأ کحصوله للمصدع و و ال یصح منه إال متولدا عن الوھي و تقع منه تعال
المنفرس و إذا ثبت أن األلم جنس الفعل بطل قول من زعم أنه قبیح لکونه ألما من حیث 

ء لم یقبح لجنسه ألن ذلك یقتضي اختصاص القبح بجنس معین أو یماثل سائر  کان الشي
جنس و إنما ء من أعیان ال في شي األجناس لصحة االشتراك في صفة القبح و یتعذر الجنس

  .یقبح لوقوعه علی وجه و لھذا یقبح بعض األکوان و یحسن بعض
و الوجه الذي علیه یقبح األلم ھو کونه ظلما بتعریه من نفع یوفی علیه و دفع ضرر ھو أعظم 
   منه و استحقاق و کونه مدافعة و کونه عبثا بتعریه من عوض مثله أو أنفع ال یحسن إیصاله

لدفع ضرر یندفع بغیره أو کونه استفسادا بأن یکون داعیا إلی قبیح أو  إلی المؤلم من دونه أو
صارفا عن حسن و الوجه الذي علیه یحسن ھو أن یکون فیه نفع أو دفع ضرر أعظم أو عن 

  .استحقاق أو مدافعة
الوجوه و حسنه لھذه لحصول العلم الضروري لکل عاقل بذلك من غیر    و قلنا بقبحه لتلك

  .و یقوم الظن في جمیع ذلك مقام العلم لعلمنا باتباع الحسن و القبح لهنظر و ال تأمل 
و الوجه الذي یصح منه تعالی اإلیالم أن یکون مستحقا أو لطفا و ھذان الوجھان ثابتان فیما 
یفعله في الدنیا فأما ما یفعله تعالی في اآلخرة فمختص باالستحقاق ألن اللطف فیھا غیر 

  .متقدر
إیالمه في الدنیا بالوجھین ألن الوجوه التي یقبح علیھا األلم ال تصح منه و قلنا باختصاص 

  .تعالی لما بیناه من حکمته تعالی
و لدفع الضرر قبیح منه و إن حسن منا علی وجه ألن اإلیالم لدفع الضرر ال یحسن إال 

ة بحیث ال یندفع األعظم إال به یوضح ذلك أن کسر ید الغریق لتخلیصه ال یحسن مع غلب
بخالصه بمجرد الجذب و یحسن إذا غلب الظن أنه ال یتخلص إال به و القدیم تعالی  الظن

  .قادر علی دفع کل ضرر من غیر إضرار فال وجه له منه تعالی
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و لمجرد النفع ال یحسن لکونه عبثا ألن من استأجر غیره لنقل الرمل من جھة إلی أخرى 

إذا فعل سبحانه األلم العتبار  المفعول في  لنفعه باألجرة حسب یستحق الذم لکونه عبثا و
لیخرج به عن کونه ظلما و لھذا حسن ما    المؤلم أو غیره فال بد من عوض ینغمر في جنبه

یقع منه سبحانه من إیالم و لم یحسن ما یقع منا عریا من النفع و دفع الضرر و االستحقاق و 
د من إیصاله إلی المظلوم و ال فرق في المدافعة و ھو الظلم و إن کان في مقابلته عوض ال ب

حسن األلم للطف بین أن یکون اللطف مختصا به أو مع مساواة النفع له في ذلك ألنه 
بالعوض المستحق علیه قد لحق بالنفع و زاد علیه فحاله تعالی في التخییر بینھما بخالف 

لم یحسن منا  حالنا ألنا ال نقدر و ال نعلم من األعواض ما یحسن له األلم و لذلك
  .االستصالح به بحیث یقوم النفع مقامه

و الوجه في حسن إیالم األطفال کونه لطفا للعقالء و في البھائم کونه کذلك و لالنتفاع به في 
الدنیا فیخرج ذلك عن حد العبث و علیه عوض یخرجه عن کونه ظلما و قلنا ذلك ألن 

یطان أو القدیم تعالی علی وجه یقبح و ال إضافته إلی الطبائع أو الکواکب أو الظلمة أو الش
علی ما دللنا علی فساده و کونه لذة معلوم ضرورة خالفه و کونه لالستحقاق یقتضي    یصح

تکلیف قبل زمانه و ذلك یقتضي حصول الذکر له و    له و معلوم قبحه و تقدم مصاحبة الذم
و قد بینا حصول العلم الضروري  ألن القائلین بذلك یبنونه علی قبح اإلیالم لغیر االستحقاق

بحسنه للنفع و دفع الضرر و المدافعة و ألنه یوجب علیھم تقدم تکلیف علی تکلیف إلی ما 
ال نھایة له أو االنتھاء إلی تکلیف غیر مستحق فیسقط معه مذھبھم و یقتضي کون التکلیف 

قیام الداللة علی أن  عقابا و ذلك محال و بھذا یسقط مذھب القائلین بالتناسخ و یسقطه أیضا
و إنما کان یصح ذلك لو  -الحي ھو الجملة دون بعضھا أو غیرھا و استحالة کون زید قردا 

کان الحي غیر الجملة و قد أفسدناه و إن کانوا ال یھتدون إلی ھذا الذي ال یتقدر تناسخ من 
علوم ضرورة دونه و ألنه یقتضي تکمیل عقل المنسوخ لیعلم کونه معدوال فیه معدنا و الم

عقابا و إن کان نبیا أو صدیقا و اعتذارھم    خالف ذلك و ألنه کان یجب ذم کل مؤلم لکونه
في عدم الذکر بالموت ال یغني سببا ألن فقد العلم في مدته ال یمنع عند األحیاء و إکمال 
العقل من الذکر بل یجب کالنوم و حال العقالء في البعث و ألن الموت غیر متقدر علی 
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ذاھبھم و إنما ھو انتقال الروح أو الحي فإن فھموا مذھب القائلین به من جملة إلی جملة م

فعلی ھذا ما حاله في التنقل في الھیاکل إال کالتنقل في األماکن فکما یجب العلم بحمل 
   أحوال المنتقل عن بلد إلی أخرى فکذلك یجب ما قلناه

   مسألة في العوض
ي من تعظیم و تبجیل و لیس بدائم ألنه لو کان من حقه العوض ھو النفع المستحق العر

الدوام لکان شرطا في حسنه و قد علمنا حسن األلم لنفع منقطع و جھة استحقاقه علی 
  .المحدث کون ما یستحق به ظلما من فعله أو واقعا عند فعله کاآلالم الواقعة من الکحل

ح ذلك فیه کاآلالم و الغموم علی و ھو علی ضربین أحدھما یصح نقله کاألموال و ما ال یص
السب و فوت المنافع فعوض األول یصح التخلص بإیصاله إلی مستحقه أو استحالله لصحة 
قبضه و استیفائه و الثاني یقف علی االنتصاف منه تعالی في اآلخرة لتعذر القبض فیه و 

فعله للطف به االستیفاء و جھات استحقاق العوض علیه تعالی من وجوه أربعة أحدھا أللم ی
کاآلالم المبتدأة في األطفال و البالغین و ما یفعله عند التعریض منا للحر و البرد لعلمنا بحسن 
ذلك و لو کان العوض علی من طرح غیره في الثلج لکان قبیحا مع کونه فعال له سبحانه و 

ھا ما یفعل إنما یقبح التعریض و ثانیھا ما یفعل بأمره کالضحایا و حدود االمتحان و ثالث
بإباحته کذبح الحیوان و رکوب البھائم و الحمل علیھا و استخدام الرقیق و رابعھا ما یفعل 

  .بإلجائه
و جھة استحقاق العوض من الوجه األول قد بیناه و من الوجوه الثالثة علمنا بحسن ما یقع 

   کسائر ما یفعله   بحتکفل بالعوض عنه لق  من األلم بأمره و إباحته و إلجائه فلو ال أنه سبحانه
  .من األلم بغیرنا

و یجوز تعجیل ما یمکن ذلك فیه في الدنیا ألنه ال صفة له یمنع من تعجیله و ما ال تعجیل 
منه ال بد من فعله في اآلخرة لمستحقه من العقالء و غیرھم و ال یجوز في حکمته سبحانه 

االستحقاق ألن تبقیته أو تکفل تمکین غیره من الظلم إال مع إمکان االنتصاف منه في حال 
العوض عنه تفضل علیه یجوز منعه و االنتصاف واجب و ال یجوز تعلقه به و الصحیح 
حسن تمکین من علم أنه یستحق من األعواض بمقدار ما یستحق علیه في المستقبل أو 
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یتکفل القدیم سبحانه عنه العوض ألن االنتصاف للمظلوم و إیصاله إلی ما یستحقه من 

عواض ممکن مع کل واحد من األمرین کإمکانه مع ثبوت العوض في حال الظلم و ال األ
   مانع من قبح و ال غیره

   مسألة في اآلجال
الکالم في اآلجال عبارة و معنی فالعبارة األجل و ھو الوقت ألن أجل الدین وقت استحقاقه 

موقت ھو الحادث و الوقت ھو الحادث الذي تعلق به حدوث غیره إذا کان معلوما و ال
المتعلق بالوقت إذا لم یکن معلوما کطلوع الشمس ھو وقت لقدوم زید إذا کان المخاطب 

  .یعلم طلوعھا ألنه حادث معلوم تعلق به حادث غیر معلوم
فإذا صح ھذا فأجل الموت أو القتل وقت حدوثھما و لو جاز أن یطلق علی حدوث موت 

قتان و تقدیر بقائه لو لم یمت أو یقتل ال یجوز له أو قتل أجالن لجاز علیه أن یطلق علیه و
أن یوصف بأن له أجالن ألن ما لم یحدث فیه موت و ال قتل ال یوصف بذلك بالتقدیر کما 
ال یکون ما لم یقع فیه موت و ال قتل وقتاللموت و ال قتل و المعنی ھل کان یجوز بقاء من 

رید کونه مقدورا فذلك صحیح لکونه مات أو قتل أکثر مما مضی أم ال و ھذا ینقسم إن أ
سبحانه قادرا لنفسه فاالمتناع منه کفر و إن أرید العلم بوقوعه و حصوله فمحال ألنه سبحانه 
عالم لنفسه فلو کان یعلم أن ھذا المیت أو المقتول یعیش أکثر مما مضی لعاش إلیه و لم 

لیل علی أنه المعلوم الذي یمت و لم یقتل في ھذه الحال و في اختصاص موته أو قتله بھا د
ال یتقدر غیره و کونه معلوما ال یوجب وقوعه و ال یحیل تعلق القدرة  بخالفه ألن العلم 

ء علی ما ھو به و ال یجعله کذلك ألنا نعلم جمادا و حیوانا و مؤمنا و کافرا فال  یتعلق بالشي
   یجوز انقالب ما علمناه و إن کنا لم نوجب شیئا منه

   زقمسألة في الر
الرزق ما صح االنتفاع به و لم یکن ألحد المنع منه بدلیل إطالق ھذه العبارة فیمن تکاملت 

  .له ھذه الشروط
و الملك ما قدر الحي علی التصرف فیه و لم یجز منعه بدلیل صحة ھذا اإلطالق علی من 

ن اهللا تکاملت له ھذه الصفات کمالك الدار و الدراھم و الحرام ال یکون رزقا لمن قبضه أل
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کُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَ ال تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ   تعالی أباح االنتفاع بالرزق بقوله تعالی

و کونه حراماینافي    وَ مِمَّا رَزَقْناھُمْ یُنْفِقُونَ  و مدح علی اإلنفاق منه فقال سبحانه   مُفْسِدِینَ
زق مختصة بما ذکرناه أو بما یصح االنتفاع به فقط و ذلك و ألنه ال یخلو أن یکون سمة الر

کونھا مختصة بما قلناه یمنع من وصف الحرام بالرزق و اختصاصھا بما یصح االنتفاع به 
یقتضي کون أموال الغیر و أمالکھم و أزواجھم و الخمر و لحم الخنزیر أرزاقا لصحة االنتفاع 

  .اهبالجمیع و ذلك فاسد فثبت اختصاص سمته بما قلن
و الرازق ھو من فعل الرزق أو سببه أو مکن منه علی جھة التفضل و القصد بدلیل وصف 
من تکاملت ھذه الشروط له رازقا و ال یوصف البائع و ال قاضي الدین و ال المورث بأنه 

بأنه تعالی الرازق له    رازق و إذا وجب ھذا لجمیع ما ینتفع به الحي منا من غیر منع یوصف
د لألجسام و ما فیھا من أجناس الملذوذات و الممکن من تناولھا و المرغب في ألنه الموج

ء منھا بفعله أو من جھة غیره الختصاص  إیصالھا و المبیح لھا و إن وصل الحي إلی شي
ذلك بما ھو الخالق و المبیح و المقدر علی تناوله و إیصاله و المرغب فیه و خالق الشھوة 

وصل إلی غیره تفضال بأنه رازق له مجازا و قد وصفھم بذلك لمتناوله و یجوز وصف من أ
و ألنه قد  -  وَ الْمَساکِینُ فَارْزُقُوھُمْ  وَ الْیَتامی  وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبی  سبحانه فقال

  تفضل بما یصح االنتفاع به و قد کان له أن ال یفعل و لھذا یستحق به الشکر
  رمسألة في األسعا

فالعبارة ما السعر و ھو تقدیر البدل فیما یباع به األشیاء بدلیل  الکالم في األسعار عبارة و معنی
صحة ھذه العبارة علی تقدیر البدل دون البدل و المبدل منه ألن قولنا الحنطة قفیزان بدرھم ال 

  .یکون القفیزان و ال الدرھم سعرا علی حال
  .و ینقسم العبارة إلی رخص و غالء

الرخص ھو انحطاط السعر عما جرت العادة به في وقت و مکان مخصوصین بدلیل صحة ف
إطالق الرخص مع تکامل ھذه األوصاف و اعتبرنا الوقت و المکان ألن اختالف المکان أو 
الوقت یمنع من إطالق الرخص و لذلك ال یوصف الثلج وقت سقوطه من السماء بالرخص 
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یما نأى عن محله من الجبال في زمان الحر إذا زاد علی و ال في محله و إنما یوصف بذلك ف

  .المعھود
و الغالء ھو زیادة السعر علی ما جرت به العادة في وقت و مکان مخصوصین بدلیل ما 

  .قدمناه
و المعنی إلی من یضاف الرخص و الغالء و ذلك مختص بما فعل سببھما فإن کان الرخص 

ء الرخیص فھو مضاف إلیه  أو تقلیل شھواتھم للشي لتکثیر أجناس المبیعات أو إماتة الخلق
سبحانه لوقوف ذلك علی فعله و إن کان الرخص مسببا عن العباد یجبر الناس علی بیع 
األمتعة أو یدل بما یملکونه من کثیرھا بالثمن الیسیر فالرخص مضاف إلیھم لوقوعه عند 

لخلق أو تقویة شھواتھم فمضاف أفعالھم و الغالء إن کان حادثا للجدب و القحط أو تکثیر ا
إلیه سبحانه و إن کان الحتکار الظلمة أو إخافة السبل و منع المسافرة فمضاف إلی من فعل 

  .ذلك دونه تعالی
و لذلك یجب شکره سبحانه علی الوجھین األولین و یذم أو یمدح من سبب الغالء أو 

  الرخص من العباد
  مسائل النبوة

   في حکمته تعالی مسألة في کون الرئاسة واجبة
الرئاسة واجبة في حکمته تعالی علی کل مکلف یجوز منه إیثار القبیح لکونھا لطفا في فعل 
الواجب و التقریب إلیه و ترك القبیح أو التبعید منه بدلیل عموم العلم للعقالء بکون من ھذه 

ح أقرب و من حاله عند وجود الرئیس المبسوط الید الشدید التدبیر القوي الرھبة إلی الصال
الفساد أبعد و کونھم عند فقده أو ضعفه بخالف ذلك و قد ثبت وجوب ما له ھذه الصفة 
من األلطاف في حکمته تعالی فوجب لذلك نصب الرؤساء في کل زمان اشتمل علی مکلفین 
غیر معصومین و المخالف لنا في ھذه ال یعدو خالفه أن یکون في الفرق بین وجود الرؤساء 

عند وجودھم    ي باب الصالح أو في صالح الخلق برئیس أو في وقوع القبحو عدمھم ف
کفقدھم فإن خالف في األول فیجب مناظرته لظھور ھینه للعقالء و علمھم بکذبه علی نفسه 
فیما یعلم ضرورة خالفه و إن خالف في الثاني لم یضر ألنا لم نقل إن صالح الخلق نفع کل 
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رئاسة لطفا في الجملة فصالح العقالء علی رئیس دون رئیس رئیس و إنما دللنا علی کون ال

ال یقدح علی أنا سنبین أن الرئاسة المطلوب بھا ال فساد فیھا لعصمة من ثبتت له و توفیقه و 
إن خالف علی الوجه الثالث لم یقدح أیضا ألن الرئاسة لطف و لیست ملجئة فال یخرجھا 

من القبیح عندھا یسیر من کثیر و  و ألن الواقععن ذلك وقوع القبیح عندھا کسائر األلطاف 
لوالھا لوقع أضعافه بقضیة العادة و ال فرق في وجوب االستصالح بما یرفع القبح جملة أو 
بعضه أو یبعد منه أو یؤثر وقوع کل واجب واحد أو یقرب إلیه و ال یقدح في ذلك إیثار 

ؤساء ألنا لم نستدل بفعلھم و إنما بعض العقالء لرئیس دون رئیس و اعتقاد الصالح لفقد الر
استدللنا بقضیة العادة الجاریة بعموم الصالح بالرؤساء و الفساد بفقدھم فحکمنا بوجوب ما 
له ھذه الصفة في حکمته سبحانه و قبح اإلخالل به مع ثبوت التکلیف و لیس في الدنیا عاقل 

ء المھیبین و عدمھم بل حال عرف العادات ینازع فیما قضینا به من الفرق بین وجود الرؤسا
ضعفھم و فعل العقالء أو بعضھم بخالف ما یعلمونه ال یقدح في علمھم کما ال یقدح 
إیثارھم للقبائح و إخاللھم بالواجبات الضروریة في وجوب ھذه و قبح تلك علی أن 
   دعواھم اعتقاد بعض العقالء حصول الصالح للخلق بعدم الرؤساء کاعتقاد بعضھم عدم

ح بوجودھم کذب علی أنفسھم یشھد الوجود به لعلمنا بأنه لیس في الدنیا عاقل سلیم الصال
الرأي من الھوى یؤثر عدم الرؤساء جملة و یعتقد عموم الصالح به و الفساد بوجودھم 
فالمعلوم من ذلك ھو اعتقاد بعض العقالء حصول الفساد برئاسة ما یختصه ضررھا بحسد أو 

کأھل الذعارة و المفسدین في . ذلك دون نفي الرئاسة جملة طمع أو خوف ضرر إلی غیر
األرض الذین ال یتم لھم بلوغ ما یؤثرونه من أخذ األموال و الفساد في األرض إال بفقد 
الرؤساء المرھوبین فلذلك آثروا فقدھم و اعتقدوا حصول الصالح لھم بعدمھم و ال شبھة في 

یر منکرین لحصول الصالح بجنس الرئاسة و لھذا قبح ھذا االعتقادو اإلیثار و ھم مع ذلك غ
ال توجد فرقة منھم بغیر رئیس مقدم یرجعون إلی سیاسته کالخوارج و غیرھم من فرق 
الضالل الذاھبین إلی قبح کل رئاسة یخالف ما ھم علیه من النحلة کاعتقاد الکفار و المنافقین 

ھم و اعتقدوا حصول الفساد بھا و ذلك في رئاسة األنبیاء و األئمة ع و إنما کرھوا رئاست
الصالح بعدمھا العتقادھم حصول المفسدة  بھا لکونھا قبیحة و لم ینکر أحد منھم وجوب 
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و کمعتقدي حصول صالحھم . الرئاسة جملة و لھذا لم نر فرقة منھم إال و لھا رئیس مطاع

ش و من برئاسة ما و عدمه بوجود أخرى فھم یکرھون ھذه و یؤثرون تلك کراھیة  قری
وافقھا في الرأي رئاسة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ع العتقادھم فوت األماني بنبوتھا ، 
و إیثارھم رئاسة غیره لظنھم بلوغ األغراض الدنیویة بھا فھؤالء أیضا لم ینکروا عموم 

  .الصالح بالرئاسة في الجملة و إنما کرھوا رئاسته لصارف عنھا و آثروا أخرى لداع إلیھا
کمن حسد بعض الرؤساء و شنأه من العقالء إنما یکره رئاسته حسدا و بغضا و ال یکره  و

رئاسة من ال شنآن بینه و بینه کقریش و من وافقھا علی حسد أمیر المؤمنین علي بن أبي 
طالب ع و بغضه في الفضل علی جمیعھم و تقدمه في اإلسالم علی سائرھم و عظیم نکایته 

  .ته لذلك و لم یکرھوا رئاسة من ال داعي لھم إلی حسده و عداوتهفیھم إنما کرھوا رئاس
و کمن یرى الرئاسة ألنفسھم و یرشحھم لھا إنما یکرھون کل رئاسةمناکسة لھم و یعتقدون 
حصول الفساد بھا فیما یخصھم ألن مقصودھم ال یتم إال بذلك ککراھة المستخلفین بعد وفاة 

یة و بني العباس رئاسة أمیر المؤمنین علي بن أبي النبي ص و من تبعھم من خلفاء بني أم
طالب ع و ذریته ع العتقادھم حصول الفساد بھا فیما یخصھم ألن مقصودھم من رئاسة األنام 
ال یتم إال بذلك و لم ینکر أحد منھم الرئاسة و کیف ینکرونھا مع حصول العلم بمثابرتھم 

ھا لھم ذم القادح فیھا و مظاھرتھم بأن نظام علیھا و منافستھم فیھا و استحاللھم بعد استقرار
الخلق و صالح أمرھم ال یتم إال بطاعتھم و االنقیاد لھم و استصالحھم رعایاھم بالرؤساء و 
اجتھادھم في تخیر ذوي البصائر لسیاسة البالد و من فیھا بالتأمیر علی أھلھا و کراھیة رعیة 

م لما فیھا من الضرر دینا و دنیا و اعتقادھم الظلمة من الرؤساء المسرفین في الفساد لرئاستھ
الصالح بفقدھا لذلك و ال یکره أحد من ھؤالء رئاسة ذوي العقل و اإلنصاف و ال یعتقد 
حصول الفساد بھا بل یتمناھا لعلمه بما فیھا من الصالح و علی ھذا یجري القول في کل 

صھم نفعه و ضرره فلیتأمل طائفة من العقالء کرھوا رئاسة رئیس إنما یکرھونھا ألمر یخ
یوجد ظاھرا و شبھة الخصم به مضمحلة و من المقصود في إیجاب الرئاسة العامة أجنبیة و 

  .المنة هللا
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و ال یقدح في االستصالح بالرئیس و وجوب وجوده لذلك عقال قولنا إن العقاب ال یستحقه 

ف أو ظنه بأنه بعضنا علی بعض ألن المقصود یصح من دون ذلك من حیث کان علم المکل
متی رام القبیح منعه منه الرئیس بالقھر صارفا له عنه بل ملجئا في کثیر من المواضع و ألن 
العقاب و إن لم یستحقه بعضنا علی بعض فالمدافعة حسنة بکل ما یغلب في الظن ارتفاع 

  .القبح به و إن تلفت معه نفس الدافع
رئیس القوي منصوبا لمدافعة مریدي الظلم فإذا کان ھذا ثابتا عقال و علم المکلف بکون ال

عن المظلوم صرفه ذلك عن إیثاره علی أنا و إن منعنا من کون العقاب مستحقا بعضنا  و 
نفینا استحقاق القدیم له قطعا فإنا نجیز استحقاقه منه سبحانه علی القبح عقال و یقطع به 

عقاب العاصي کاف في  حسا ، و تجویز المکلف کون الرئیس الملطوف له به منصوصا له
  .الزجر

و ال یقدح فیما ذکرناه القول بأن الصالح الحاصل بالرؤساء دنیوي فال یجب له نصبھم ألنا 
قد بینا تخصصه بالدین و إن اقترن به الدنیوي علی أن وجودھم إذا أثر صالح الدنیا کاألمن 

توھم منه الفساد فیھا و التصرف في ضروب المعایش بمنع الرؤساء المفسدین و صرف من ی
عنه بالرھبة و ارتفاع ھذا الصالح الدنیوي بعدمھم یقھر الظالمین و أخافھم ذوي السالمة عاد 

بوجودھم المؤثر لوقوع الحسن و ارتفاع القبح و فساد الدین    األمر إلی الصالح الدیني
  .بعدمھم و لم ینفصل من الصالح الدنیوي بغیر إشکال

لجاء لخوف الرئیس إلی فعل الواجب و ترك القبح علی ما و ال یقدح في ذلك دعوى اإل
اعتمده المتأخرون من مخالفینا ألن ذلك یسقط ما ال یزالون یمنعون منه من تأثیر الرئاسة في 

ء ال یکون ملجئا إال بعد کونه غایة في  وقوع الواجب و ارتفاع القبح من حیث کان الشي
  .تأثیر جملة لذي عقل سلیمالتأثیر فکیف یجتمع القول بذلك مع نفي ال

و بعد فالملجئ إلی الفعل و الترك ھو ما ال یبقی معه صارف عن الفعل و الداع إلی الترك 
فتجب إذ ذاك وقوع ھذا و ارتفاع ذاك و الرئاسة بخالف ذلك لعلمنا ضرورة بتردد الدواعي 

ثیر من الواجب إلی الواجب و القبیح و الصوارف عنھما و وقوع کثیر من القبیح و ارتفاع ک
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عند وجود الرؤساء المھیبین و استحقاق فاعل القبح و المخل بالواجب الذم و االستخفاف و 

  .استحقاق مجتنب ھذا و فاعل ذلك المدح و کل ھذا ینافي اإللجاء بغیر شبھة
و ال یمنع من عموم اللطف بالرئاسة تقدیر وجود واحد منفرد ال یتقدر منه ظلم أحد ألن من 

إذا کان الظلم مأمونا  منه صح منه العزم علی فعله متی تمکن منه ألن العزم علی  ھذه صفته
القبح ال یفتقر إلی التمکن منه في الحال لصحة عزم کل من جاز منه القبح علی ما یقع بعد 
أحوال متراخیة علی العزم و إذا صح ھذا فعلم ھذا المفرد أن من ورائه رئیس متی رام الظلم 

ھر أو أنزل به ضررا مستحقا أو مدافعا به صرفه ذلك عن العزم علیه کما یصرف منعه منه بالق
ظن کل عاقل عن العزم علی قتل السلطان أنه متی رام ذلك منع منه و ال فرق و الحال ھذه 

  .بین کون الرئاسة لطفا في أفعال القلوب أو الجوارح
رف عن أفعال الجوارح صارف و ھذا التحریر یقتضي کون الرئاسة لطفا في الجمیع ألن الصا

ء جزء منه أو کالجزء  عن العزم علیھا کما أن الداعي إلیھا داع إلی العزم و العزم علی الشي
في الحسن و القبح و ال قدح بعموم المعرفة لألزمان و التکالیف و المکلفین في اللطف و 

یاس األلطاف بعضھا خصوص الغنی و الفقر في تمیز الرئاسة منھما فیما له کانت لطفا ألن ق
علی بعض ال یجوز لوقوف کونھا ألطافا علی ما یعلمه سبحانه و إثبات أعیانھا و أحکامھا 
باألدلة فعموم المعرفة لعموم مقتضیھا و أحکامھا باألدلة و خصوص الغنی و الفقرالختصاص 

في موجبھما ال لکونھما لطفا في الجملة و اختصاص الرئاسة بمن یجوز منه فعل القبیح 
أفعال الجوارح و ما یتعلق بھا من أفعال القلوب و بکل زمان وجد فیه مکلفون بھذه الصفة 
بحسب ما اقتضته األدلة فیھا و ال یخرجھا ذلك عن کونھا لطفا لمخالفتھا باقي األلطاف کما 

  .لم یخرج کل لطف خالف لطفا سواه في مقتضاه عن کونه کذلك
   اشتراط العصمة في الرئیس

لطف ال یتم إال بوجود رئیس أو رؤساء ال ید علی أیدیھم یرجع إلیه أو إلیھم و ھذا ال
الرئاسات و ال یکون کذلك إال بکونه معصوما ألنا قد بینا وجوب استصالح کل مکلف غیر 
معصوم بالرئاسة فاقتضی ذلك وجوب رجوع الرئاسات إلی رئیس معصوم و إال اقتضی 

  .خالل بالواجب في عدله تعالی و کالھما فاسدوجود ما ال یتناھی من الرؤساء أو اإل
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و لنا تحریر الداللة علی وجه آخر فنقول العلم بوجوب الحاجة إلی رئیس ال ینفصل من 
العلم بوجه الحاجة ألنا إنما علمنا حاجة المکلفین إلی رئیس من حیث وجدناه لطفا في فعل 

بمعصوم فصار العلم بالوجوب ال الواجب و اجتناب القبیح و ھذا ال یتقدر إال في من لیس 
ینفصل من العلم بوجھه و ترتیب األول أولی لبعده من الشبھة و إسقاطه االعتراض بعصمة 

  .کل رئیس و افتقار ھذا إلی استئناف کالم إلسقاط ذلك
و ال بد من کون الرئیس أعلم الرعیة بالسیاسة لکونه رئیسا فیھا و قبح تقدیم المفضول علی 

  .و أفضل منه فیهالفاضل فیما ھ
و أکثرھم ثوابا لوجوب تعظیمه علیھم و  و ال بد من کونه أفضلھم ظاھرا لھذا الوجه بعینه

خضوعھم له و التعظیم قسط من الثواب و استحقاق ذمته منه ما ال یساویه فیه أحد من 
  .الرعیة یقتضي کونه من أفضلھم بکثرة الثواب

أو نص یستند إلی معجز لما قدمناه من وجوب  و ال سبیل إلی تمیزه إال بمعجز یظھر علیه
  .صفاته لتعذر علمھا علی غیر القدیم تعالی

و ال اعتراض بما ال یزالون یھذون به من کون االختیار طریقا إذا علم سبحانه اتفاق اختیار 
المعصوم ألن ھذا أوال ال یتقدر من دون نص علی اختیار الرئیس و نحن في أحکام عقلیة 

بعد فما له قبح تکلیف اختیار األنبیاء ع و الشرائع و إن علم اتفاق إصابة  قبل السمع و
  .المختارین للمصلحة یقتضي قبح تکلیف اختیار الرئیس

و أیضا فتکلیف ما ال دلیل علیه و ال أمارة تمیزه بصفته قبل وقوعه قبیح و إذا فقد المکلف 
یار قبح تکلیفه و لم ینفعه علمه بعد األدلة و األمارات الممیزة لذي الصفة المطلوبة باالخت

  .وقوع االختیار بصفة المختار
علی أن ھذا المعلوم ال یخلو أن یختصه تعالی دونھم أو ینص لھم علی أن اختیارھم یوافق 
المعصوم و األول ال یؤثر شیئا فیما  قصدوه و الثاني نص علی عین المعصوم ألنه ال فرق بین 

  .لی تمیزه بفعل غیرهأن ینص سبحانه علی عینه أو ع
و یصح ھذا اللطف برئیس واحد في الزمان بھذه الصفة و یستصلح أھل األصقاع بأمرائه 

  .الملطوف لھم و یجوز کونه بوجود عدة رؤساء بالصفات التي بیناھا في وقت واحد
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و یجب ذلك في کل صقع في ابتداء الرئاسة و في کل حال تعذر العلم بوجودالرئیس 

و من قبله من األمراء ألن تعذر العلم في ابتداء الرئاسة لطف فیه و إن کنا المخصوص فیھا 
قد أمنا ھذه التجویز و القطع في شریعتنا لحصول العلم بأن الرئیس واحد و أنه ال مکلف 
تکلیفا عقلیا و ال سمعیا خارج عن تکلیف نبوة نبینا و إمامة األئمة ع و ما جاء به من 

ن دون العلم أو إمکانه قبیح فاقتضی ذلك رفع الجائز العقلي و ما الشرعیات و إن التکلیف م
  .ابتنی علیه من الوجوب

  تقسیم الرئاسة إلی نبوة و إمامة
و ھذه الرئاسة قد تکون نبوة و کل نبي رسول و إمام إذا کان رئیسا و قد تکون إمامة لیست 

شدید من التعظیم مأخوذ من النبوة بنبوة و معنی قولنا نبي یفید اإلخبار من أنبأ ینبئ و نبأ بالت
و ھو الموضع المرتفع و في عرف الشرائع المؤدي عن اهللا بغیر واسطة من البشر و ھذه 
الحقیقة الشرعیة تتناول المعنیین المذکورین ألن المؤدي عن اهللا تعالی مخبر و مستحق في 

إلرسال کوکیل و حال أدائه التعظیم و اإلجالل و أما رسول فمقتض لمرسل و قبول منه ل
وصي و ھو في عرف الشرائع مختص بمن أرسله اهللا تعالی مبینا لمصالح من أرسل إلیه من 
مفاسده و في عرف شریعتنا مختص بمحمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب ص ألنه ال یفھم 
من قول القائل قال رسول اهللا ص و روى عن الرسول غیره و اإلمام ھو المتقدم علی رعیته 

  .ع فیما قال و فعلالمتب
   و الغرض في بعثة النبي

زائدا علی االستصالح برئاسته إن کان رئیسا عقلیا من الوجه الذي ذکرناه بیان مصالح 
المرسل إلیھم من مفاسدھم التي ال یعلمھا غیر مکلفھم سبحانه و ھو الوجه في حسن البعثة 

وقت من وقت و إنما لکون اللطف غیر مختص بجنس من جنس و ال بوجه من وجه و ال 
یعلم ذلك عالم المصالح و قد بینا وجوب فعل ما یعلمه لطفا من فعله سبحانه و بیان ما 

علم أن من جنس أفعاله ما یدعوه إلی الواجب    یعلمه کذلك من أفعال المکلف فیجب متی
ف له و یصرفه عن القبیح أو یجتمع له الوصفان أو یکون مقربا أو مبعدا أن یبین ذلك للملطو

باإلیحاء إلی من یعلم من حاله تحمله بأعباء البالغ و کونه بصفة من تسکن األنفس إلیه و 
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إقامة البرھان علی صدقه متی علم تخصص المصلحة ببیانه ع دون فعله تعالی العلم بذلك 
في قلبه أو خطابه علی وجه ال ریب فیه أو ببعض مالئکته أو کونه نائبا في بیان المصلحة 

  .تصح النیابة فیه مناب ما
   صفات الرسول

و الصفات التي یجب کون الرسول ع علیھا ھي أن یکون معصوما فیما یؤدي ألن تجویز 
الخطأ علیه في األداء یمنع من الثقة به و یسقط فرض اتباعه و ذلك ینقض جملة الغرض 

سب ما دللنا بإرساله و أن یکون معصوما من القبائح لکونه رئیسا و ملطوفا برئاسته لغیره ح
ینفر عن النظر في معجزه و ألنه قدوة فیما قال و فعل و تجویز  علیه و ألن تجویز القبیح علیه

القبیح علیه یقتضي إیجاب القبیح و ألن تعظیمه واجب علی اإلطالق و االستخفاف به فسق 
علی مذاھب من خالفنا و کفر عندنا و وقوع القبیح منه یوجب االستخفاف فیقتضي ذلك 

  .جوب البراءة منه مع وجوب المواالة لهو
   المعجز و شرطه

و الطریق إلی تمیزه المعجز أو النص المستند إلیه الختصاصه من الصفات بما ال یعلمه إال 
  .مرسله تعالی

  .و یفتقر المعجز إلی شروط ثالثة منھا أن یکون خارقا للعادة من فعله تعالی مطابقا لدعواه
ة ألن دعوى التصدیق بالمعتاد ال یقف علی مدع من مدع و ال یمیز و اعتبرنا فیه خرق العاد

ء المطر في  صادقا من کاذب و إن کان من فعله تعالی کطلوع الشمس من المشرق و مجي
الشتاء و الحر في الصیف و طریق العلم بذلك اعتبار العادات و ما یحدث فیھا و خروج 

  .الفعل الظاھر علی ید المدعي عن ذلك
نا کونه من فعله تعالی لجواز القبیح علی کل محدث و جوازه یمنع من القطع علی و اعتبر

صدق المدعي و کون ما أتی به مصلحة و طریق العلم بذلك أن یختص خرق العادة 
بمقدوراته تعالی کإیجاد الجواھر و فعل الحیاة أو یقع الجنس من مقدورات العباد علی وجه 

  .الشمس و انشقاق القمر و أمثال ذلكال تمکن إضافته إلی غیره کرجوع 
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و اعتبرنا کونه مطابقا للدعوى ألنه متی لم یکن خرق العادة متعلقا بدعوى مخصوصة لم 

  .یکن أحد أولی به من أحد
فإذا تکاملت ھذه الشروط فال بد من کونه داللة علی صدق المدعي لکون ھذا التصدیق نائبا 

عني کما الفرق في کون الملك الحکیم مصدقا مناب لو قال تعالی صدق ھذا فیما یؤدیه 
لمدعي إرساله له بین أن یقول صدق علي أو یفعل ما ادعی کونه مصدقا له به مما لم تجر 
عادة الملك بفعله فإن کان ما ذکرناه مشاھدا ففرض المشاھد له النظر فیه لکونه خائفا من 

فال  -  أو موجودا بعد تقضیهفوت مصالح و تعلق مفاسد و إن کان نائیا عن حدوث المعجز 
بد مع تکلیف ما أتی به النبي ص من نصب داللة علی صدقه و صحة ما أتی به لقبح 
التکلیف من دونھما و ذلك یکون بأحد شیئین إما قول من یعلم صدقه و إن کان واحدا أو 

کثرة و تواتر نقل ال یتقدر في ناقلیه الکذب بتواطؤ و افتعال أو اتفاق لبلوغھم حدا في ال
تنائي الدیار و األغراض أو وقوع نقلھم علی صفة یعلم الناظر فیھا تعذر الکذب في مخبرھم 
من أحد الوجوه بقضیة العادة و إن قلوا و إن کانت ھذه الطبقة تنقل عن غیرھا وجب ثبوت 
ھذه الصفات في من ینقل عنه ثم کذا حتی یتصل النقل بجماعة شاھدت المعجز ال یجوز 

الکذب و ذلك ال یتم إال بتعین األزمنة للناظر في النقل و تمیز الناقلین ذوي الصفة  علی مثلھا
المخصوصة في کل زمان ألن الجھل بأعیان األزمنة یقتضي الجھل بأھلھا و تعین األزمنة مع 
الجھل بأعیان الناقلین الموصوفین یقتضي تجویز انقطاع النقل و تجویز افتعاله و استناده إلی 

دون الناقلین فمتی اختل شرط مما ذکرناه ارتفع األمان من کذب الخبر المنقول و  معتقدین
  .متی تکاملت الشروط حصلت الثقة بالمنقول

و ھذه الصفات متکاملة في نبینا ص و من عداه من األنبیاء ع فطریق العلم بنبوتھم إخباره ع 
اتر إلی الشروط المعلوم لکونھم غیر مشاھدین و ال تواتر بمعجز أحد منھم الفتقار التو

ضرورة تعذرھافي نقل من عدا المسلمین و إذا وجب ذلك اقتضی القطع علی نبوة من أخبر 
بنبوته من آدم و نوح و إبراھیم و موسی و عیسی و غیرھم من األنبیاء علی التفصیل و 

فھا الجملة و کونھم بالصفات التي دللنا علی کون النبي علیھا و تأول کل ظاھر سمعي خال
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بقریب أو بعید لوقوف صحته علی أحکام العقول و فساد تضمنه ما یناقضھا إذ کان تجویز 

  .انتقاضھا به یخرجھا من کونھا داللة علی فساد سمع أو غیره و ھذا ظاھر الفساد
   طریق العلم بنبوة نبینا محمد ص

یات کانشقاق القمر و طریق العلم بنبوته ع من وجھین أحدھما القرآن و الثاني ما عداه من اآل
و رجوع الشمس و نبوع الماء من بین أصابعه و إشباع الخلق الکثیر بالیسیر من الطعام و غیر 

  .ذلك
   و القرآن یدل علی نبوته ع من وجوه

أحدھا حصول العلم باختصاصه به ع و تحدیه الفصحاء به و تقریعھم بالعجز عن معارضته 
فَأْتُوا ... فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ    یضمن آیات التحدي بقوله کما یعلم ظھوره ع و دعواه النبوة و قد

أَنْ   قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلی  ثم قطع علی مغیبھم فقال سبحانه   بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ
مْ لِبَعْضٍ ظَھِیراً  و معلوم توفر دواعیھم یَأْتُوا بِمِثْلِ ھذَا الْقُرْآنِ ال یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کانَ بَعْضُھُ

و ارتفاعھا فال یخلو أن یکون جھة اإلعجاز تعذر  إلی معارضته و خلوصھا من الصوارف
جنس الکالم أو مجرد الفصاحة و النظم أو مجموعھما  أو سلب العلوم التي معھا یتأتی 

ا علی جنس الکالم و من المعارضة و األول ظاھر الفساد لکون کل محدث سلیم اآللة قادر
جملته القرآن و لھذا یصح النطق بمثله من کل ناطق و الثاني یقتضي حصول الفرق بین قصیر 
سورة و فصیح الکالم علی وجه ال لبس فیه علی أحد أنس بموضع الفصاحة لکون کل 

ر و سورة منه معجزا و ما عداه معتادا کالفرق بین انقالب العصا حیة و تحریکھا و فلق البح
و في علمنا بخالف ذلك و إنا علی مقدار بصیرتنا    الخوض فیه و ظفر البحر و جدوله

بالفصاحة نفرق بین شعر النابغة و زھیر و شعر المتنبئ فرقا ال لبس فیه مع کونھما معتادین و 
ال یحصل لنا مثل ھذا بین قصیر سورة و فصیح کالم العرب مع وجوب تضاعف ظھور 

أحدھما معجزا و اآلخر معتادا دلیل علی أنه لم یخرق العادة بفصاحته و  الفرق بینھما لکون
ء من الشعر قدر  ال یجوز کون النظم معجزا ألنه ال تفاوت فیه و لھذا نجد من أنس بنظم شي

  .علی جمیع األوزان برکیك الکالم أو جیده و إنما یقع التفاوت بالفصاحة
  .وجھینو ال یجوز أن یکون اإلعجاز بمجموعھما من 
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أحدھما إنا قد بینا تعلق الفصاحة و النظم بمقدور العباد منفردین و ذلك یقتضي صحة 
الجمع بینھما ألن القادر علی إیجاد الجنس علی وجھین منفردین یجب أن یکون قادرا علی 
  .إیجاده علیھما مجتمعین إذ کان الجمع بینھما صحیحالو ال ھذه لخرج عن کونه قادرا علیھما

إنه لو کان نظم الفصاحة المخصوصة یحتاج إلی علم زائد لکان علمنا بأن العرب الثاني 
الفصحاء قد نظموا ما قارب القرآن في الفصاحة شعرا و سجعا و خطبا دلیال واضحا علی 
کونھم قادرین علی نظم فصاحتھم في مثل أسلوب القرآن ألنا قد بینا أن القدرة علی نظم 

ظم و إذا بطلت سائر الوجوه ثبت أن جھة اإلعجاز کونھم واحد یقتضي القدرة علی کل ن
مصروفین و جرى ذلك مجرى من ادعی اإلرسال إلی جماعة قادرین علی الکالم و التصرف 
في الجھات و جعل الداللة علی صدقه تعذر النطق بکالم مخصوص و سلوك طریق 

ي و بعد تقضي مخصوص في أن تعذر ذین األمرین مع کونھم قادرین علیھما قبل التحد
  .وقته من أوضح برھان علی کونه معجزا الختصاصه بمقدوره تعالی و تکامل الشروط فیه

ء حصل قیل معنی الصرف ھو نفي العلوم  إن قیل بینوا جھة الصرف و حاله و عن أي شي
بأضدادھا أو قطع إیجادھا في حال تعاطي المعارضة التي لو ال انتفاؤھا لصحت منھم 

الضرب مختص بالفصاحة و النظم معا ألن التحدي واقع بھما و عن الجمع  المعارضة و ھذا
بینھما کان الصرف و أیضا فلو ال ذلك لکان القرآن معارضا ألنا قد بینا عدم الفرق المقتضي 
لإلعجاز بینه و بین فصیح کالمھم و کون النظم و الفصاحة و الجمع بینھما مقدورا و ألنه ع 

ھم و معلوم أن معارض المتحدي بالوزن المخصوص ال یکون جرى في التحدي علی عادت
معارضا حتی تماثل في الفصاحة و الوزن و القافیة و إنما وجب ھذا لتعلق التحدي بالرتبة 

  .في الفصاحة و الطریقة في النظم
  .و ال یمکن أحدا  کذا دعوى معارضة للقرآن

لمعارضة أظھر من القرآن و ألنه ع لو عورض مع ظھور کلمة المعارض و ضعفه ع لکانت ا
ما وجب کونه کذلك ال یجوز إستاره فیما بعد علی مجرى العادات و ألنه لو عورض لکانت 
المعارضة ھي الحجة و القرآن ھو الشبھة و ذلك یقتضي ظھورھا لتکون للمکلف طریق إلی 

  .النظر یفرق ما بین الحق و الباطل
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ظنوا أن الحرب أحسم ألن الحرب لم تکن إال و لیس ألحد أن یقول إنما لم یعارضوا ألنھم 

بعد مضي الزمان الطویل الذي تصح في بعضه المعارضة ال  مشقة و ال خطر و فیھا الحجة و 
الحرب خطر باألنفس و األموال و ال حجة فیھا و العاقل ال یعدل عن الحجة مع سھولتھا إلی 

ء  لو رأینا متحدیا ذوي صناعة بشي ما ال حجة فیه مع کونه خطرا إال للعجز عن الحجة و لھذا
منھا و مفاخرا لھم به و مدعیا التقدم علیه فیھا ثم تحداھم به فعدلوا عن معارضته إلی شتمه 
و ضربه لم تدخل علینا شبھة في عجزھم عما تحداھم و ال ریب في عنادھم و ھذه حال 

نه ع شغلھم بالحرب و ببعض ھذا یسقط شبھة من یقول إ. القوم المتحدین بالقرآن بال قبح
عن معارضته ألن الحرب لم تکن إال بعد مضي أزمنة یصح في بعضھا وقوع المقدور الذي 

کذا    صارف عنه مع خلوص الدواعي إلیه و ألن الحرب ال تمنع من الکالم و لھذا اقتربت
رھا بالنظم و النثر و لم ینقص رتبة ما قالوه من ذلك في زمنھا في الفصاحة عما قالوه في غی

علی أن الحرب لم تستمر و إنما کانت أحیانا نادرة في مدة البعثة و مختصة في حالھا بقوم 
  .من الفصحاء دون آخرین

وَ لَنْ یَتَمَنَّوْهُ أَبَداً  فقطع  فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ  و من وجوه إعجاز القرآن قوله تعالی
ا یقتضي اختصاص ھذا اإلخبار بالقدیم تعالی المختص علی عدم له فکان کما أخبر و ھذ

بعلم الکائنات القادر علی منعھم من التمني بالقول و یجري ذلك مجرى لو قال لھم الداللة 
علی صدقي أنه ال یستطیع أحد منکم أن ینطق بکذا مع کونھم قادرین علی الکالم في ارتفاع 

  .اللبس أن تعذره یقتضي کون ذلك معجزا
ما تضمنه من أخبار األمم السالفة و قصص الرسل مع حصول نشوئه ع بعیدا عن و منھا 

  .مخالطة أھل الکتب و الکتابة أمیا فیھا نائیا عن سماع أخبار األنبیاء
   و منھا ما تضمنه من األخبار عن بواطن أھل النفاق و إظھارھم خالف ما یبطنون و العلم

  .نه داللة علی نبوتهبما في النفوس موقوف علیه تعالی فیجب کو
سَیُھْزَمُ   و منھا ما تضمنه من اإلخبار عن الکائنات و مطابقة الخبر المخبر في قوله تعالی

الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَی الْأَرْضِ وَ ھُمْ مِنْ    الْجَمْعُ وَ یُوَلُّونَ الدُّبُرَ  و لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ
لَئِنْ أُخْرِجُوا ال یَخْرُجُونَ مَعَھُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا ال یَنْصُرُونَھُمْ   و قوله تعالی   سَیَغْلِبُونَ بَعْدِ غَلَبِھِمْ
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وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا   وَ لَئِنْ نَصَرُوھُمْ لَیُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ  و قوله

و أمثال ذلك من    إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ  اآلیة و قوله   فِي الْأَرْضِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُمْ الصَّالِحاتِ
اآلیات و اإلخبار بما یکون مستقبال و وقوع ذلك أجمع مطابقا للخبر مع علمنا بوقوف ذلك 
علیه تعالی و ھذه األخبار إنما تدل علی صدق المخبر بعد وقوع المخبر عنه و ال یجوز أن 

  .داللة علی افتتاح الدعوة لتأخرھا عنھا یجعلھا
   و أما داللة اآلیات الخارجة من القرآن الدالة علی نبوته ع

فتفتقر إلی شیئین أحدھما إثبات کونھا الثاني کونھا معجزات و الداللة علی األول أنا نعلم و 
غیرھم و  کل مخالط ألھل اإلسالم تعین الناقلین من فرق المسلمین و انقسامھم إلی شیعة و

بلوغ کل طبقة في کل زمان حدا ال یجوز معه الکذب و إخبار من بینا من الفریقین عن 
أمثالھم و أمثالھم عن أمثالھم حتی یتصلوا بمن ھذه صفته من معاصري النبي ع و أنه انشق 
له القمر و ردت الشمس و نبع الماء من بین أصابعه و أشبع الجماعة بقوت واحد مع حصول 

میز أزمانھم و وجود من ھذه صفته في کل زمان و ذلك یقتضي صدقھم ألن الکذب العلم بت
ال یتقدر فیمن بلغ مبلغھم إال بأمور إما باتفاق من کل واحد أو بتواطؤ أو بافتعال من نفر 
یسیر و انتشاره فیما بعد و األول ظاھر الفساد ألن العادة لم تجر بأن ینظم شاعر بیتا فیتفق 

اعر في بلده فضال من شعراء أھل األرض و الثاني یحیله تنائي دیارھم و نظم مثله لکل ش
لبعض و لو جاز لوقع العلم به ضرورة ألنه ال یکون  اختالف أغراضھم و عدم معرفة بعضھم

إال باجتماع في مکان واحد أو بتکاتب و تراسل و کل منھما لو وقع من الجماعات المتباعدة 
قل و افتعاله ابتداء بنفر یسیر و انتشاره فیما بعد یسقط من الدیار لحصل العلم به لکل عا

وجھین أحدھما تضمن نقل من ذکرناه صفة الناقلین و اتصالھم بالنبي لصفتھم المتعذر معھا 
االفتعال في المنقول فما منع من کذبھم في النقل للخبر یمنع منه في صفة الناقلین و الثاني أن 

فتعال من نفر یسیر ثم انتشر لوجب أن نمیزھم بأعیانھم و النقل لھذه المعجزات لو کان م
نعلم الزمان الذي افتعلوه فیه حسب ما جرت به العادات في کل مفتعل مذھبا کملکا و 

و کمنشئي القول بالمنزلة بین  -یعقوب و نسطور و منتحلي اإلنجیل کمتی و لوقا و ینا 
بن صفوان و ما ابتدعه أبو الحسن  المنزلتین من واصل و عمرو بن عبید و ما أفتاه جھم
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األشعري و ما اخترعه ابن کرام و تمیز األوقات بذلك و تعین المحدث فیھا و إذا وجبت 
ھذه القضیة في کل مفتعل و فقدنا العلم و الظن بمفتعل ھذه اآلیات و زمان افتعالھا بطل 

بر الناقلین ألیام النبي کونھا مفتعلة و إذا تعذرت الوجوه التي معھا یکون الخبر کذبا في مخ
  .ثبت صدقھم

و أما الداللة علی الثاني فھو أن کل متأمل یعلم تعذر رد الشمس و انشقاق القمر علی کل 
محدث و أما نبوع الماء من بین األصابع فمختص بإیجاد الجواھر و ما فیھا من الرطوبات 

ر بیسیر الطعام و ھو ال التي ال یتعلق بمقدور محدث و کذلك القول في إشباع الخلق الکثی
تعالی لرجوعه إلی إیجاد الجواھر المماثلة للمأکول    محالة مستند إلی ما ال یقدر علیه قوله

مع علمنا بتعذرھاعلی المحدثین و ال یقدح في نقل ھذه اآلیات اختصاصه بالدائنین به ألن 
لکذب و إن کان المعتبر في صدق الناقل و صحة المنقول ثبوت الصفة التي معھا یتعذر ا

الناقل فاسقا و قد دللنا علی ثبوتھا لناقلي المعجزات فیجب القطع علی صدقھم و سقوط 
السؤال علی أن النقل مفتقر إلی داع خالص من الصوارف و ال داعي لمخالف اإلسالم الراکن 

ما ھو حجة علیه مفسد لنحلته بل الصوارف عنه    إلی التقلید العاشق لمذھب سلفه لنقل
لصة من الدواعي فلذلك لم ینقل مشاھدو المعجزات من مخالفي الملة لما شاھدوه و نشأ خا

خلفھم عن سلف لم ینقلوھا إلیھم فانقطع نقلھا منھم و ال یقیم ھذا عذرھم لثبوت الحجة 
بنقلھا ممن بیناه مع کونھم مخوفین من العذاب الدائم بجحدھا و یقلب ھذا السؤال علی 

الفي اإلسالم بأن یقال لو کانت المعجزات الالتي یدعون ظھورھا علی مثبتي النبوات من مخ
  .إبراھیم و موسی و عیسی ع ثابتة لفصلھا کل مخالف فمھما انفصلوا به کان انفصاال منھم

و إذا ثبت بنبوة نبینا ع وجب اتباعه و العمل بما جاء به علی الوجه الذي شرعه و الحکم 
الل مخالفه و القطع علی کفره لکون ذلك معلوما من دینه بفساد کل ما خالفه من النحل و ض

  .ع
   في النسخ

و ال یقدح في ثبوت النبوة لرسول اهللا ما یقوله بعض الیھود من أن النسخ یؤدي إلی البداءألن 
الفعل ال یکون بداء إال أن یکون المأمور به ھو المنھي عنه بعینه و أن یکون المکلف واحدا 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٤٦٩ 

                                                                                                                                  
جه واحدا ألنه ال وجه للنھي عن المأمور به مع تکامل الشرائط و الوقت واحدا و الو

المذکورة إال أن األمر ظھر له ما کان مستترا و ھذا مستحیل فیه تعالی لکونه عالما لنفسه و 
متی اختل شرط واحد لم یکن بداء بغیر شبھة بل تکلیف حسن و ما أتی به نبینا ع لیس 

ور به موسی و المکلف غیر المکلف و الوقت غیر ببداء ألن المنھي عنه به ع غیر المأم
الوقت و الوجه و الصفة غیر الوجه و الصفة و إنما ھو تکلیف اقتضت المصلحة بیانه و قد 
بینا أن الوجه في البعثة بیان المصالح من المفاسد و ما ھو کذلك موقوف علی ما یعلمه 

ذلك بعد انقضائھا مفسدة أو  سبحانه فمتی علم اختصاص المصلحة بفعل أو ترك مدة و کون
ال مصلحة فیه فال بد من اختصاص المصلحة بفعل أو ترك مدة و کون ذلك بعد انقضائھا 
مفسدة أو ال مصلحة فیه فال بد من إسقاطه و إال کان نبوته مفسدة أو ظلما ال یجوزان علیه 

خر وجب سبحانه و لذلك متی علم سبحانه في عمل معین کونه مصلحة لمکلف و مفسدة آل
أمر أحدھما به و نھي اآلخر عنه و إن علم في فعل معین کونه مصلحة لمکلف و في فعل 
آخر مفسدة له فال بد من أمره بأحدھما و نھیه عن اآلخر و إن علم أن الفعل في وقت 
مصلحة و في آخر مفسدة فال بد من أمره به في وقت المصلحة و نھیه عن مثله في وقت 

إیقاع الفعل علی وجه یکون مصلحة و علی آخر یکون مفسدة فال بد  المفسدة و إن علم أن
  .من األمر بإیقاعه علی وجه المصلحة و النھي عن وجه المفسدة

الداللة علی حسن التکلیف مع ھذه الوجوه قبح ذم من کلف مع تکاملھا أو بعضھا و ألن 
 ما ذکرناه و ال انفصال تجویز قبح التکلیف و الحال ھذه ینقض النبوات ألنه ال وجه لھا إال

اإلمساك بالسبت دون األحد و وجوب  من الملحدة و البراھمة فیما یقدحون به من اختصاص
العبادة في وقت معین و قبحھا في غیره و تحلیل مثل المحرم في وقتي الصوم و اإلفطار و 

وب في تحریمه مثل المحلل علی کل حال کالشحم المختلط باللحم و المتمیز منه و وج
السبت علی من بعث إلیه موسی دون غیره ممن تقدم أو عاصر أو تأخر إال بإسناد ذلك إلی 

  .المصلحة الموقوفة علی ما یعلمه سبحانه
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و إذا تقرر ھذا و کان ما أتی به نبینا ع من الشرائع مغایرا ألعیان ما کلفوه و في غیر وقته و 

نه و وجوبه لکونه مصلحة معلومة علی غیر وجھه و بغیر مکلفیه حسب ما بیناه ثبت حس
  .بصدق المبین

أما إن قیل بینوا لنا ما النسخ لنعلم تمیزه من البداء قیل ھو کل دلیل رفع مثل الحکم الشرعي 
  .الثابت بالنص بدلیل لواله لکان ثابتا مع تراخیه عنه

في العقلیات  و قلنا رفع مثله ألن رفع عین المأمور به بداء و قلنا شرعي ألنه ال مدخل للنسخ
و قلنا ثابتا ألنه ال یرفع ما لم یجب مثله و قلنا بدلیل ألن سقوط التکلیف بعجز أو منع أو 

  .فقد آلة أو غیر ذلك من الموانع ال یکون نسخا
و قلنا مع تراخیه عنه ألن المقارن ال یکون نسخا لو قال تعالی صل مدة سنة کل یوم رکعتین 

  .اء الحول نسخالم یکن سقوط ھذا التکلیف بانقض
و متی تکاملت ھذه الشروط کان نسخا و المرفوع منسوخا و الرافع ناسخا و تأمل کل ناسخ 

  .و منسوخ في شرعنا یوضح عن تکامل ھذه الشروط فیه
و امتناعھم من النظر في دعوتنا و تحرزھم من تخویفنا بدعواھم أن موسی ع أمرھم بإمساك 

بواجب التحرز و اعتصام بغیر حجة ألنه ال طریق السبت أبدا و تکذیب من نسخه إخالل 
لھم إلی العلم بصحة ھذا الخبر بل ال طریق لھم إلی إثباته واحدا و إنما یخبرون عن 
اعتقادات متوارثة عن تقلید الفتقار ثبوت النقل المتواتر و ما ورد من طریق اآلحاد إلی العلم 

الجھل بالزمان یقتضي الجھل بمن فیه و  بأعیان األزمنة و تعیین الناقلین في کل زمان ألن
تعذر العلم به و فقد العلم بثبوت الناقلین فیه یمنع من العلم بالتواتر و اآلحاد بغیر إشکال و 
ھذان األمران متعذران علی الیھود ألنه ال یمکن ألحد منھم دعوى حصول النص بأعیان 

عاه طولب بالحجة و لن یجدھا األزمنة متصلة بوجود الیھود فیھا إلی زمن موسی و إن اد
بضرورة و ال داللة و األزمان المعلوم وجود الیھود فیھا ال سبیل لھم إلی إثبات ناقلین من 
جملتھم آحاد فضال عن متواترین و إذا تعذر األمران لم یبق العتقادھم صحة ھذا األخبار إال 

رز من تخویفنا ضروري و التقلید الذي ال یؤمن مخوفا و ال یقتضي تحرزا و ألن وجوب التح
العلم بما تخوف منه ممکن لکل ناظر في األدلة و ما یدعی علی موسی إذا لم یکن إثباته 
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علی ما أوضحناه قبح التکلیف معه و ھو سبحانه ال یکلف علی وجه یقبح فیجب لذلك 
القطع علی سقوط تکلیف شرعھم و فرض التمسك به بخبر غیر ثابت بعلم و ال ظن مع 

لعظیم من المتمسك به علی أن الخبر المذکور من جنس األقوال المحتملة لالشتراط الخوف ا
و التخصیص و التقیید و التجوز بغیر إشکال و المعجز بخالف ذلك فلو فرضنا صحته 
لوجب تخصصه أو اشتراطه أو نقله عن حقیقة إلی المجاز لثبوت النسخ لشرعھم بالمعجز 

بین تخصیص القول أو اشتراطه أو نقله عن أصله بالدلیل  الذي ال یحتمل التأویل إذ ال فرق
األصلي و اللفظي و العقلي بل العقلي آکد و إذا جاز نقل األلفاظ عن موضعھا بمثلھا فباألدلة 

علی أن موسی ع إن کان قال ھذا لم یخل من أحد وجھین إما أن یرید االمتناع . العقلیة أجوز
صادقا بالمعجز أو یرید ذلك مع فقد علم التصدیق و  بالنسخ و تکذیب من أتی به و إن کان

إرادة األول ال یجوز لکونه قادحا في نبوته بل في جمیع النبوات لوقوف صحتھا علی ظھور 
العلم بالمعجز و فساد کونه داال في موضع دون موضع فلم یبق إال أنه ع إن کان قال ذلك 

  .فعلی الوجه الثاني الذي ال ینفعھم و ال یضرنا
لیس لھم أن یعتذروا مما لزمناھم بفقد دلیل علی نبوة من ادعی نسخ شرعھم ألن فقد ذلك  و

لیس بمعلوم ضرورة فیجب علیھم أن یجتنبوا السکون إلی ما ھم علیه حتی ینظروا فیما 
یدعوا إلیه و یخوفوا منه و متی فعلوا الواجب علیھم علموا صحة نبوة نبینا ع و فساد ما 

د دللنا بثبوت األدلة الواضحة علی نبوته ع و إال یفعلوا فإنما یؤتون في فقد یدینون به ألنا ق
  .العلم بالحق من قبل أنفسھم و بسوء اختیارھم و الحجة الزمة لھم

ثم یقال لھم دلوا علی نبوة من تزعمون أنکم علی شرعه فإن فزعوا إلی ترتیب العبارة عن 
بإثبات صفات التواتر فإنھم ال یجدون سبیال االستدالل بالتواتر بمعجزات موسی ع طولبوا 

  .ما أوضحناه و إذا تعذر ذلك سقط دعواھم و لزمتھم الحجة إلیھا حسب
ثم یسلم لھم دعوى التواتر و یقابلوا بالنصارى فال یجدون محیصا عن التزام النصرانیة و 

ھما ال یمکن تصدیق عیسی أو تکذیبه و موسی ع إذ إثبات أحد األمرین و االمتناع من تساوی
ء یقدحون به في نقل النصارى یقابلون بمثله من البراھمة و للنصارى أکبر المزیة  و کل شي

لحصول العلم لکل مخالط باتصال وجودھم في األزمنة إلی من شاھد المعجزات و تعذر مثل 
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ذلك فیھم و ال انفصال لھم من النصارى بضاللھم في إلھیة المسیح ع أو القول بالنبوة أو 
االتحاد لتمیز  النقل من االعتقاد بصحة دخول الشبھة في االعتقاد و ارتفاعھا عن التواتر و 
ثبوت صدق المتواترین و إن کانوا ضالال أو اعتقدوا عند ھذا النقل ضالال أ ال ترى إلی 
وجود کثیر من العقالء قد ضلوا عند ظھور المعجزات علی األنبیاء و األئمة ع فاعتقدوا لذلك 

تھم و لم یمنع ذلك من صدقھم فیھا النفصال أحد األمرین من اآلخر و إلزامھم علی ھذه إلھی
الطریقة نبوة نبینا ع لتواتر المسلمین في الحقیقة بالمعجزات الظاھرة عقیب دعواه أبلغ في 

ء مما قدحنا به في نقلھم و ما قدحوا به  الحجة ألنه ال یمکنھم القدح في نقل المسلمین بشي
  .صارى و ھذا کاف و المنة هللاعلی الن

  مسائل في اإلمامة
   و الغرض في اإلمامة و صفات اإلمام

و الغرض في اإلمامة المنفردة عن النبوة ما بینا من حصول اللطف بھا و عموم االستصالح 
لکل مکلف یجوز منه فعل القبیح و یجوز اختصاص ھذه الرئاسة بھذا اللطف و یجب له 

التي بینا وجوب تأثیر ثبوتھا و انتفائھا في االستصالح لکل و  نصبه الرئیس ذي الصفات
االستفساد و یجوز أن یکون الرئیس الملطوف للخلق بوجوده مؤدیا عن نبي و منفذا لشرعه 
أو نائبا في ذلك عن إمام مثله و یعلم کونه کذلك بقوله ألن قیام البرھان علی عصمته یؤمن 

کونه مؤدیا فال بد من کونه معصوما من القبائح للوجوه  المکلف کذبه فیما یخبر به فإذا ثبت
التي لھا کان النبي ع کذلك و عالما بما یؤدیه الستحالة األداء من دون العلم و إن کلف األمر 

ء و  بالمعروف و النھي عن المنکر وجب کونه عالما بکل معروف و منکر لکون األمر بالشي
للعلم    ء و المنع منه فرعا في الحسن نھي عن الشيالحمل علیه فرعا للعلم بحسنه و کون ال

بقبحه و ألن الحمل علی فعل ما یجوز الحامل علیه کونه قبیحا و المنع مما یجوز المانع منه 
کونه حسنا قبیح و إن تعبد بإقامة حدود وجب کونه ممن ال یواقع ما یستحق به ألن ذلك 

أشجع الرعیة لکونه فئة لھم و یجب أن  یخرجه عن کونه إماما و إن تعبد بجھاد وجب کونه
  .یکون ھذه حاله عابدا زاھدا مبرزا فیھما علی کافة الرعیة لکونه قدوة فیھما
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و یجوز من طریق العقل أن یبعث اهللا سبحانه إلی کل مکلف نبیا و ینصب له رئیسا و یجب 

إمام في الزمان إال ذلك إذا علم کونه صالحا و إنما علمنا أنه ال نبي بعد رسول اهللا ص و ال 
  .واحد بقوله ع المعلوم ضرورة من دینه حسب ما قدمناه

و ھذه الصفات الواجبة و الجائزة حاصلة لألئمة بعد رسول اهللا ص الملطوف بوجودھم ألمته 
المحفوظ بھم شرعه المنفذون لملته المتکاملوا الصفات التي بینا وجوب کون الرئیس و 

علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسین ابنا علي ثم علي بن الحافظ علیھا أمیر المؤمنین 
الحسین ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسی بن جعفر ثم علي بن موسی ثم 
محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم الحجة بن الحسن صلوات اهللا 

لشریعة من غیر جھتھم و ال علیھم أجمعین ال إمامة في الملة لغیرھم و ال طریق إلی جملة ا
  .إیمان لمن جھلھم أو واحدا منھم

الداللة علی ذلك ما بیناه من وجوب الصفات للرئیس العقلي و الحافظ للتکلیف الشرعي و 
فقد داللة ثبوتھا لمن عداھم أو دعوى بھا فیمن سواھم ممن ادعی اإلمامة أو ادعیت له ممن 

من إمام لکون ذلك مفسدة ال یحسن التکلیف معھا و  استمر القول بإمامته و فساد خلو الزمان
قیام البرھان علی ضالل من خالف أھل اإلسالم و ألنه ال أحد قطع علی ثبوت ھذه الصفات 
المدلول علی وجوب حصولھا لإلمام إال خصھا بمن عیناه من األئمة ع فیجب القطع بصحة 

و ذلك باطل و ھذان الدلیالن کافیان  ھذه الفتیا ألن تجویز فسادھا یقتضي فساد مدلول األدلة
  .في إثبات إمامة الجمیع مجمال و مفصال و نحن نفرد إلمامة کل منھم کالما یخصھا

و ال یعترض ھذین الدلیلین مذاھب الکیسانیة و الناووسیة و الواقفة و أمثالھم إلسناد الجمیع 
ألنھم أجمع منقرضون فال ما یذھبون إلیه إلی دعوى حیاة األموات المعلوم ضرورة موتھم و 

  .یوجد منھم إنسان معروف فخرج لذلك الحق من جملتھم
  عصمة األئمة

و لیس ألحد أن یقول إن األمة و إن لم یقطع علی عصمة من ادعیت له اإلمامة في زمن أمیر 
المؤمنین علي بن أبي طالب و من ذکرتموه من ذریته ع فلیست قاطعة علی نفیھا عنھم و ھو 

من استداللکم کما ال یجب نفي العصمة عن کل من لم یقطع علی نفیھا عنه  موضع الحجة
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بل نجیز فیھم و في کل من لم نعرفه أو عرفناه بالعدالة أن یکون معصوما و إن لم یقطع علی 
ثبوتھا له ألنا إذا کنا قد دللنا علی کون العصمة من صفات اإلمام الواجبة کاإلسالم و الحریة و 

علی اعتبارھا في اإلمام وجب القطع علی نفي إمامة من لم یقطع علی کونه العدالة المجمع 
معصوما کما یجب مثل ذلك فیمن ال یعلم إسالمه و حریته و عدالته و إن جوزنا کونه بھذه 
الصفات فال فرق عند أحد من األمة في فساد اإلمامة بین أن یعلم کون من ادعیت له عریا 

علم علیھا فیجب القضاء في العصمة و وجوب القطع علی من ھذه الصفات و بین أن ال ی
ثبوتھا لإلمام و نفي إمامة من لم یقطع علی ثبوتھا له کالقضاء علی سائر الصفات لوجوب 
ثبوت الکل لإلمام و لیس ألحد أن یقول استداللکم ھذا مبني علی اإلجماع و أنتم ال تجعلوه 

حجة و إنما نمنع من خالفنا من إثباته حجة حجةألنا بحمد اهللا ال نخالف في کون اإلجماع 
من الطرق التي یدعیھا و الخالف في ذلك المذاھب ال یقتضي إنکاره فکیف یظن بنا ذلك 

  .مع العلم بإثباتنا معصوما في کل عصر من جملة الفرقة اإلسالمیة
ان و لیس له أن یقول اعتبارکم صحة اإلجماع مقصور علی المعصوم الذي لو انفرد قوله لک

حجة ألن اعتبارنا دخول المعصوم في اإلجماع کاعتبارھم دخول العالم في کل إجماع و 
فساده بخروجه عنه فإن کان اعتبارنا دخول المعصوم في اإلجماع کاعتبارھم دخول العالم في 
کل إجماع و فساده بخروجه عنه فإن کان اعتبارنا دخول المعصوم مانعا من اإلجماع فحالھم 

  .أقبح
ن استداللنا بھذه الطریقة صحیح من دون اعتبار اإلجماع ألنا قد بینا من طریق العقل علی أ

وجوب اإلمامة و العصمة و ذلك یقتضي صحة فتیانا من وجھین أحدھما حصول العلم 
الضروري من دینه ع ببقاء الحق في أمته إلی انقضاء التکلیف و أنه ال یجوز کفر جمیعھا و 

لکونه من جملة اإلیمان ال یجوز اتفاق األمة علیه فإذا تقرر ھذا و جحد إمامة المعصوم کفر 
علمنا أن األمة في القول بإمامة األئمة ع من لدن النبي ع و إلی اآلن بین قائل بعصمة اإلمام و 
جاحد لھا علمنا ضالل الجاحد لھا و صواب القائل بھا إذ لو ضل القائل کالجاحد القتضی 

مة بالکفر و قد أمنا ذلك فوجب القطع علی صواب الدائن ذلك الشھادة علی جمیع األ
  .بالعصمة
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الثاني أنا آمنون کون الحجة المعصوم الموفق في جمیع األقوال و اآلراء و األفعال من جملة 
الفرق المخالفة لإلسالم لقیام البرھان علی ضالل جمیعھا و المن فرق األمة المنکرة للعصمة 

ا اقتضی کونه من جملة الفرقة القائلة بالعصمة و وجب لذلك لضاللھا أیضا و إذا وجب ھذ
  .القطع علی صوابھا فیما أجمعت علیه فصح استداللنا من غیر افتقار بنا إلی اعتبار اإلجماع

  معجزات األئمة
و من الحجة علی إمامة أعیان األئمة ع أنا قد دللنا علی وقوف تعیین اإلمام علی بیان العالم 

بمعجز یظھر علی یدیه أو نص یستند إلیه و کال األمرین ثابت في إمامة  بالسرائر سبحانه
  .الجمیع

  .أما المعجز فعلی ضروب منھا اإلخبار بالکائنات و وقوع المخبر مطابقا للخبر
  .و منھا اإلخبار بالغائبات

و منھا ظھور علمھم ذي الفنون العجیبة في حال الصغر و الکبر و تبریزھم فیه علی کافة أھل 
الدھر علی وجه لم یعثر علیھم بزلة و ال قصور عند نازلة و ال انقطاع في مسألة من غیر معلم 
و ال رئیس یضافون إلیه غیر آبائھم و فیھم من ال یمکن ذلك فیه کالرضا و أبي جعفر و أبي 
محمد ع و إعجاز ھذه الطریقة من وجھین أحدھما أن العادة لم تجر فیمن لیس بحجة أن 

  .لم واحد فضال عن عدة علوم من غیر معلمیتقدم في ع
الثاني أن کل عالم عدا حجج اهللا سبحانه محفوظ عنھم التقصیر عند المشکالت و العجز عند 

  .کثیر من النوازل و االنقطاع في المناظرة
و منھا تعظیمھم مدة حیاتھم من المحق و المبطل و شھادة الکل علی لؤم من ینقصھم و إن 

لمشاھدھم و ھجرة الفرق  رة بذکرھم بعد الوفاة و خضوع العدو و الوليکان عدوا و اإلشا
المختلفة إلیھا و تقربھم إلی مالك الثواب و العقاب سبحانه بحقھم مع فقد الخوف منھم و 
الطمع فیما عندھم و حصول عکس ھذا األمر فیمن عداھم من منتحلي اإلمامة و ذوي 

  .لخوفالخالفة بنفوذ األمر و ثبوت الرجاء و ا
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و ھذه الطرق منھا ما ھو معلوم ضرورة کظھور علمھم و ثبوت تعظیمھم في الحیاة و بعدھا 
و منھا ما ھو معلوم لکل ناظر في األخبار و متأمل اآلثار لثبوت التواتر به کالنص علی ما 

  .نبینه
 و من ذلك رد الشمس ألمیر المؤمنین ع في حیاة النبي ص و کالم الجمجمة و إحیاء المیت

حتی بدت حصباؤه و کالم أھل الکھف إلی    بصرصر و ضرب الفرات بالقضیب و بصوبه
غیر ذلك من آیاته الثابتة و من ذلك ضرب الحسن بن علي ع النخلة الیابسة بیده فأینعت 

  حتی أطعم الزھري من رطبھا
ذَا أَنَا مِتُّ فَاحْمِلْنِي إِلَی قَبْرِ جَدِّي وَ قَوْلُهُ لِأَخِیهِ الْحُسَیْنِ ع قَدْ عَلِمْتُ مَنْ سَقَانِي السَّمَّ فَإِ

  .رَسُولِ اللَّهِ ص لِأُجَدِّدَ بِهِ عَھْداً وَ سَتَخْرُجُ عَائِشَةُ لِتَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ
  .فکان کما قال

   و من ذلك ما سمع من کالم رأس الحسین ع
فِي طَرِیقِي ھَذَا وَ قَوْلُهُ لِعُمَرَ بْنِ سَعْدٍ وَ قَدْ قَالَ لَهُ  وَ قَوْلُهُ ع قَبْلَ مَسِیرِهِ لِأُمٍّ سَلَمَةَ إِنِّي مَقْتُولٌ

نِي أَلَّا تَأْکُلَ إِنَّ قَوْماً سُفَھَاءَ یَزْعُمُونَ أَنِّي أَقْتُلُكَ إِنَّھُمْ لَیْسُوا سُفَھَاءَ وَ لَکِنَّھُمْ عُلَمَاءُ وَ إِنَّهُ یَسُرُّ
  .مِنْ تَمْرِ الْعِرَاقِ شَیْئاً

  .ما قالفکان ک
للظبي    له باإلمامة و دعاؤه و من ذلك کالم الحجر األسود لعلي بن الحسین ع و شھادته

فجاءه فأکل معه من الطعام و إخباره عبد الملك بن مروان بقصة الکتاب إلی الحجاج و 
إخباره أن اهللا تعالی قد زاد في ملکه لذلك زمانا طویال و إخباره بوالیة عمر بن عبد العزیز و 

  .قصة یزید
و من ذلك عود النخلة الیابسة ألبي جعفر محمد بن علي ع ذات تمر و انتشاره علیه و علی 
أصحابه و مسح یده علی عیني أبي بصیر حتی رأى الحاج ثم مسحه علیھما فرجعتا و إنفاذه 

  .الجن في حوائجه



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٤٧٧ 

                                                                                                                                  
ماء ثم و من ذلك مسح أبي عبد اهللا جعفر بن محمد ع علی عین أبي بصیر حتی رأى الس

أعاده و إخباره المنصور بما آل إلیه أمره و إخباره الشامي بحاله منذ خرج من منزله و إلی أن 
  .وصل إلیه

و من ذلك دعاء أبي الحسن موسی بن جعفر ع الشجرة فجاءت تخد األرض خدا ثم أشار 
  إلیھا فرجعت و خطابه لألسد و قصصه مع علي بن یقطین و

الِمٍ بَعْدَ شَکِّهِ وَ قَوْلِهِ فِي نَفْسِهِ أَیْنَ أَذْھَبُ إِلَی الْحَرُورِیَّةِ أَمْ إِلَی الْمُرْجِئَةِ أَمْ قَوْلِهِ لِھِشَامِ بْنِ سَ
  .یَّةِإِلَی الزَّیْدِیَّةِ فَقَالَ لَهُ إِلَيَّ إِلَيَّ لَا إِلَی الْحَرُورِیَّةِ وَ لَا إِلَی الْمُرْجِئَةِ وَ لَا إِلَی الزَّیْدِ

خراج أبي الحسن علي بن موسی الرضا ع السبیکة من األرض إلبراھیم بن و من ذلك إ
موسی و فھمه کالم السخلة و إخباره بقصة آل برمك قبل وقوعھا بصفتھا و قصة الغفاري و 

  .ما علیه من الدین المجھول
دَ یُعْرَفُ مَوْضِعُهُ بِدَارِ الْمُسَیَّبِ تَوَضُّؤُ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي مَسْجِدٍ بِبَغْدَا  ومِنْ ذَلِكَ

فِي أَصْلِ نَبِقَةٍ یَابِسَةٍ فَلَمْ یَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّی اخْضَرَّتْ وَ أَیْنَعَتْ حَدَّثَنِي الشَّیْخُ أَبُو 
دُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّیْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّ

  .لَهُ أَنَّهُ أَکَلَ مِنْ نَبِقِھَا وَ ھُوَ لَا عَجَمَ
  .و قصة الشامي و تخلیصه من الحبس من غیر مباشرة

و من ذلك قصة أبي الحسن علي بن محمد ع مع علي بن مھزیار و خروجه في القیظ بآلة 
عرق الجنب و قصة صالح بن سعید و خان الصعالیك و قصة  الشتاء و إخباره بما أضمره في
  .یونس النقاش و الفص الیاقوت

  .و من ذلك قصة أبي محمد الحسن بن علي ع مع زینب الکذابة و قصة السنور
و من ذلك لصاحب الزمان ع قصة المصري و المال و قصة الحسین بن فضل و قصة أحمد 

ء بفنون الغائبات في أمثال لھذه اآلیات یطول بن الحسن و التوقیعات علی أیدي السفرا
بذکرھا الکتاب و یخرج به عن الغرض بھذا المختصر من أراد الوقوف علی جمیع ذلك 
وجده في تصانیف شیوخنا رضي اهللا عنھم و فیما ذکرناه کفایة و جمیعه إذا تؤمل وجد 



  
  
  
  
  
  

  ٤٧٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
ه اإلمامة فاقتضی مختصا به تعالی علی وجه خارقا للعادة مطابقا لدعوى من ظھر علی ید

  .صدقه کسائر المعجزات
  .و طریق ثبوت ھذه اآلیات تواتر اإلمامیة بھا کالنص الجلي علی ما نوضحه

  .إن قیل ظھور المعجز علی ید المدعي فرع لجوازه فدلوا علی ذلك
قیل المعجز للتصدیق نائب مناب قوله تعالی صدق ھذا علي و ذلك یقتضي جواز ظھوره 

لحة في العلم بصدقه و قد بینا حصول اللطف بوجود اإلمام و تعذر تمیزه علی من للناظر مص
من دونه أو ما یستند إلیه من النص فیجب ظھوره علیه بحیث ال نص ینوب منابه و ھذا 
یقتضي جوازه مع ثبوته بل یجوز ظھوره علی من یستحق التعظیم من الصالحین لیقطع 

الصا من االشتراط و ال یقتضي ذلك التنفیر عن المکلف علی کونه مستحقا للتعظیم فیفعله خ
النظرفي معجزات األنبیاء ع و ال یمنع من کونھا مثبتة لھم بالنبوة ألن الباعث علی النظر في 
المعجز ھو الخوف من فوت المصالح و ذلك حاصل في مدعي اإلمامة و الصالح کمدعي 

ا فإنما یبین الصادق من الکاذب ثم النبوة فیجب کون الناظر مدعوا مع الجمیع فأما کونه مبین
یرجع الناظر إلی قوله المؤید به قاطعا علی صدقه آمنا من دعواه النبوة و لیس بنبي أو اإلمامة 
مع کونه صالحا حسب لکون المعجز مؤمنا من ذلك و أیضا فإنا نعلم ظھور اآلیات علی من 

ع حین الوضع و في المھد  لیس بنبي و ال إمام کمریم و أم موسی أما مریم فنطق المسیح
عقیب دعواھا البراءة مما قذفت به و معاینتھا الملك مبشرا لھا عن اهللا تعالی بما یفتقر معه 
إلی معجز لتعلم کونه رسوال هللا سبحانه إلیھا و نزول الرزق علیھا من السماء و ھي في کفالة 

معجز و ألن إلقاءھا موسی  زکریا ع و أما أم موسی فإخباره سبحانه باإلیحاء إلیھا و الوحي
في ألیم واثقة برجوعه إلیھا یقتضي علمھا بصحة الوعد و ذلك ال یمکن إال بالمعجز و إذا 
کان ظھور المعجز علی من لیس بنبي واجبا في حال و جائزا في آخر و حاصال في آخر و 

علی ما وجدنا الناقلین من الشیعة جماعة ال یجوز علی بعضھم الکذب في المخبر الواحد 
نبینه فیما بعد ینقلون ھذه المعجزات خلفا عن سلف حتی یتصلوا في النقل عن الطبقات 
التي ال یتقدر في خبرھا الکذب لمن شاھدھا ظاھرة علی أیدي الحجج المذکورین ع ثبت 

  .کونھا و اقتضی ذلك إمامتھم ع
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  النص علي إمامة األئمة

ص بکل واحد منھم فاألول من طرق منھا و أما النص فعلی ضربین متناول للجمیع ع و مخت
و ذلك یقتضي علم المسئولین کل مسئول    فَسْئَلُوا أَھْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ  قوله تعالی

عنه و عصمتھم فیما یخبرون به لقبح تکلیف الرد دونھما و ال أحد قال بثبوت ھذه الصفة 
  .األئمة ع و قطع بإمامتھمألھل الذکر إال خص بھا من ذکرناه من 

فأمر باتباع المذکورین    یا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ  و منھا قوله تعالی
ء و ذلك یقتضي  ء فیجب اتباعھم في کل شي ء دون شي و لم یخص جھة الکون بشي

منه الفسق و ال أحد ثبتت له العصمة و ال  عصمتھم لقبح األمر بطاعة الفاسق أو من یجوز
بالصفة الواجبة لإلمامة و ألنه    ادعیت فیه غیرھم فیجب القطع علی إمامتھم و ال اختصاصھم

  .ال أحد فرق بین دعوى العصمة لھم و اإلمامة
  عَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْھُمْأُولِي الْأَمْرِ مِنْھُمْ لَ  وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی  و منھا قوله تعالی

فأمر سبحانه بالرد إلی أولي األمر و قطع علی حصول العلم للمستنبط منھم بما جھله و ھذا 
له ھذه الصفة و    بما یرجع إلیھم فیه مأمونین في أدائه و ال أحد ثبتت   یقتضي کونھم قومه

  .م من الوجھین المذکورینال ادعیت له غیرھم فیجب القطع علی إمامتھ
وَ   ھؤُالءِ شَھِیداً  و قوله  فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَھِیدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلی  و منھا قوله تعالی

فأخبر تعالی بثبوت شھید علی کل أمة    یَوْمَ نَبْعَثُ فِي کُلِّ أُمَّةٍ شَھِیداً عَلَیْھِمْ مِنْ أَنْفُسِھِمْ
ي ع یکون شھادته حجة علیھم و ذلك یقتضي عصمته من وجھین أحدھما ثبوت کالنب

التساوي بینه و بین النبي ع في الحجة بالشھادة الثاني أنه لو جاز منه فعل القبیح و اإلخالل 
بالواجب الحتاج إلی شھید بمقتضی اآلیة و ذلك یقتضي شھید الشھید إلی ما ال نھایة له أو 

یه و ال یکون کذلك إال بالعصمة و لم یثبت ھذه الصفة و ال ادعیت ثبوت شھید ال شھید عل
  .إال ألئمتنا ع فاقتضت إمامتھم من الوجه الذي ذکرناه

فأخبر تعالی بکون   وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُھَداءَ عَلَی النَّاسِ  و منھا قوله تعالی
ی الخلق و ذلك یقتضي ثبوت ھذه الصفة قطعا لکل المذکورین عدوال لیشھدوا عنده عل
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واحد منھم لالشتراك في الشھادة و لم تثبت ھذه الصفة و ال ادعیت لغیرھم فدلت علی 

  .إمامتھم من الوجوه التي ذکرناھا
   و من ذلك ما اتفقت األمة علیه

عِتْرَتِي أَھْلَ بَیْتِي وَ أَنَّھُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّی  إِنِّي مُخَلِّفٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ  مِنْ قَوْلِهِ ع
  .یَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِھِمَا لَنْ تَضِلُّوا

فأخبر ع بوجود قوم من آله مقارنین للکتاب في الوجود و الحجة و ذلك یقتضي عصمتھم و 
ضي مصلحتھم لقبح األمر بطاعة من یجوز منه ألنه ع أمر بالتمسك بھم و األمر بذلك یقت

القبح مطلقا و ألنه ع حکم بأمان المتمسك بھم من الضالل و ذلك یوجب کونھم ممن ال 
یجوز منه الضالل و إذا ثبتت عصمة المذکورین في الخبر ثبت توجه خطابه إلی أئمتنا ع 

  .وجھین المذکورینلعدم ثبوتھا لمن عداھم أو دعواھا له و ذلك یقتضي إمامتھم من ال
مَثَلُ أَھْلِ بَیْتِي فِیکُمْ مَثَلُ سَفِینَةِ نُوحٍ مَنْ رَکِبَھَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْھَا وَقَعَ   وَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ ع

  .فِي النَّارِ وَ فِي آخَرَ ھَلَكَ
خطأ علی و ذلك یفید عصمة المرادین ألنه ال یمکن القطع علی نجاة المتبع مع تجویز ال

المتبع و عصمة المذکورین یفید توجه الخطاب إلی من عیناه و یوجب إمامتھم علی الوجه 
  .الذي بیناه في أمثال لھذه اآلیات و األخبار قد تکرر معظمھا في رسالتي الکافیة و الشافیة 

   و من ذلك نص رسول اهللا ص علی أن األئمة من بعده اثنا عشر ع
بْنِ عَلِيٍّ ع أَنْتَ إِمَامٌ ابْنُ إِمَامٍ أَخُو إِمَامٍ أَبُو أَئِمَّةٍ حُجَجٍ تِسْعٍ تَاسِعُھُمْ قَائِمُھُمْ  کَقَوْلِهِ ع لِلْحُسَیْنِ

  .أَعْلَمُھُمْ أَحْکَمُھُمْ أَفْضَلُھُمْ
  .عَدَدُ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِي عَدَدُ نُقَبَاءِ مُوسَی  وَ قَوْلِهِ ع

مثال لھذه األخبار الواردة من طریقي الخاصة و العامة مع و خبر اللوح و خبر الصحائف و أ
علمنا بصحة ما تضمنه نقل الفریقین المتباینین و الطائفتین المختلفتین إذ کان ال داعي 
لمخالف المنقول إلیه مع کونه حجة علیه إال الصدق فیه و ثبوت النص منه ع علی ھذا العدد 

ا ع ألنه ال أحد قال بھذا في نفسه غیرھم و المخصوص ینوب مناب نصه علی أعیان أئمتن
  .شیعتھم لھم فوجب له القطع علی إمامتھم
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و أما الضرب الثاني من النص علی أعیان األئمة ع فأفضلھم أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
ع و النص ثابت علیه بشیئین أفعال و أقوال و األقوال علی ضربین کتاب و سنة و السنة علی 

  .م من ظاھره المراد و من دلیله و معلوم من دلیله المرادضربین معلو
فأما النص بالفعل فمن تأمل أفعال رسول اهللا ص و اختصاصه به و مؤاخاته له و تقدیمه علی 

األحوال و األمور و تأمیره في کل بعث و إفراده من التأمیر  جمیع الصحابة و القرابة في جمیع
ن له إني باعث فیکم رجال کنفسي و تخصیصه في في المأموری   ء بقوله علیه في شي

السکنی و التبلیغ و الصھر و الدخول علیه بغیر إذن و حمل الرایة و المباھلة و المناجاة و 
األخوة و القیام له و رفع المجلس بما لم یشرکه فیه أحد و ما اقترن بھذه األقوال من األفعال 

   المختصة له
نِّي بَاعِثُ رَجُلًا کَنَفْسِي وَ عَلِيٌّ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ وَ عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ إِ  وَ قَوْلُهُ فِي الْبُعُوثِ

کْسَی عَلِيٍّ یَدُورُ مَعَهُ حَیْثُ مَا دَارَ وَ أَنَا وَ عَلِيٌّ کَھَاتَیْنِ وَ مَنْزِلُكَ فِي الْجَنَّةِ تُجَاهٌ مِنْ مَنْزِلِي تُ
تُحَیَّا إِذَا حُیِّیتُ وَ أَنْتَ أَوَّلُ جَاثٍ لِلْخُصُومِ مِنْ أُمَّتِي وَ صَاحِبُ لِوَائِي وَ سَاقِي  إِذَا کُسِیتُ وَ

 مِنِّي وَ حَوْضِي وَ أَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةِ مِنْ أُمَّتِي وَ أَبُو ذُرِّیَّتِي وَ لَا یُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا رَجُلٌ مِنِّي وَ عَلِيٌّ
لِيٍّ وَ حَرْبُكَ حَرْبِي وَ سِلْمُكَ سِلْمِي وَ مَنْ سَبَّ عَلِیّاً فَقَدْ سَبَّنِي وَ مَنْ سَبَّنِي فَقَدْ أَنَا مِنْ عَ

  .سَبَّ اللَّهَ وَ مَنْ سَبَّ اللَّهَ أَکَبَّهُ اللَّهُ عَلَی مَنْخِرِهِ فِي النَّارِ
  .و أمثال ذلك من األقوال و األفعال التي یطول بھا الکتاب

ونه مؤھال لخالفته ع کما یعلم مثل ذلك في ملك اختص رجال و أبانه باألفعال و ک   علم
  .األقوال من أتباعه ھذا الضرب من االختصاص

إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ   و أما نص الکتاب علی إمامته ع فآي کثیرة منھا قوله تعالی
  .  الةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ ھُمْ راکِعُونَآمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ

فأخبر سبحانه أن المقیمي الصالة و المؤتي الزکاة في حال الرکوع أولی بالخلق من أنفسھم 
حسب ما أوجبه بصدر اآلیة له تعالی و لرسوله و ال أحد من المؤمنین ثبت له ھذا الحکم 

  .أولی بھم من أنفسھم   خلق و کونهغیر أمیر المؤمنین علي ع فیجب کونه إماما لل



  
  
  
  
  
  

  ٤٨٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
تفید األولی بالتدبیر و أنھا ال یحتمل في اآلیة غیر ذلك و أن   إن قیل دلوا علی أن لفظة وَلِیُّکُمُ

األولی بالتدبیر مفترض الطاعة علی من کان أولی به و أن المشار إلیه بالذین آمنوا أمیر 
  .المؤمنین ع

غة و شرعا یقولون فالن ولي الدم و ولي األمر و ولي قیل برھان إفادة ولي ألولی ظاھر ل
  .العھد و ولي الیتیم و ولي المرأة و ولي المیت یریدون أولی بما ھو ولي فیه بغیر إشکال

في اآلیة بأولی أن ولیا ال یحتمل في اللغة إال شیئین المحبة و   وَلِیُّکُمُ  و برھان اختصاص
خطاب لکل   إِنَّما وَلِیُّکُمُ  ي اآلیة المحبة ألن قوله تعالیاألولی و ال یجوز أن یرید بالوالیة ف

من حمله علی والیة المحبة و  مکلف بر و فاجر کسائر الخطاب و کونه خطابا عاما یمنع
النصرة ألن اهللا تعالی و رسوله و المؤمنین ال یوادون الکفار و ال ینصرونھم بل الواجب فیھم 

یة في اآلیة المودة و النصرة علی جھة اإلخبار و ال خالف ذلك فبطل کون المراد بالوال
  .اإلیجاب

و ألنه ال یخلو أن یکون خطابا لجمیع الخلق برھم و فاجرھم أو الکفار خاصة أو لجمیع 
المؤمنین دونھم أو لبعض المؤمنین و کونه خطابا للجمیع أو للکفار خاصة یمنع من کون 

بیناه و ال یجوز أن یکون خطابا لجمیع المؤمنین ألن المراد بالوالیة المودة و النصرة علی ما 
اآلیة تتضمن ذکر ولي و متول و ذلك یقتضي اختصاصھا بالبعض و کونه خطابا لبعض 

  .المؤمنین یمنع من حمل الوالیة علی المودة و النصرة لعموم فرضھا للجمیع
غیر تنازع بین العلماء إِنَّما یثبت الحکم لما اتصل به و ینفیه عما انفصل عنه ب  و ألن حرف

إِنَّما   أثبت اإللھیة له و نفاھا عمن عداه و کقوله   إِنَّما إِلھُکُمُ اللَّهُ  بلسان العرب کقوله تعالی
أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ ھذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَھا  خص العبادة برب البلدة و نفاھا عمن عداه و 

   ذِرٌ  علی ھذا الوجهإِنَّما أَنْتَ مُنْ  قوله
  .إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ  وَ قَوْلُ النَّبِيِّ ع

  .إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِیئَةِ وَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ  وَ قَوْلُهُ
المنفصل إال ما علم بدلیل آخر  کل ذلك یفید إثبات الحکم للمتصل بحرف إنما و نفیه عن

  .من إیجاب الغسل من غیر الماء و ثبوت حکم الربا في غیر النسیئة
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البصریون    و قول الفصیح إنما لك عندي درھم و إنما الفصاحة في الجاھلیة و إنما الحداق

فیھا هللا إِنَّما في اآلیة یفید الوالیة   علی ھذا النحو بغیر إشکال و إذا تقرر ما ذکرناه فحرف
تعالی و لرسوله و للمؤمنین و ینفیھا عمن عداھم و ذلك یمنع من حملھا علی والیة المودة 

  .و النصرة المعلوم عمومھا و إذا بطل أحد القسمین ثبت اآلخر
الَّذِینَ آمَنُوا مختص ببعض المؤمنین من وجھین أحدھما وصفھم بإیتاء الزکاة و ذلك   و ألن

بالزکاة أو خوطب ففرط علی الصحیح من المذھب عن اآلیة  یقتضي خروج من لم یخاطب
الرتفاع اللبس من قول   وَ ھُمْ راکِعُونَ  الثاني وصفھم بإیتاء الزکاة في حال الرکوع في قوله

القائل فالن یجود بماله و ھو ضاحك و یضرب زیدا و ھو راکب و یلقی خالدا و ھو ماش 
و المستقبل و معلوم أن ھذا حکم لم یعم کل مؤمن في أنه ال یحتمل إال الحال دون الماضي 

   بل ال دعوى الشتراك اثنین من المؤمنین معینین فیه و إذا ثبت الخصوص و کان کل من قال
لخصوص المؤمنین في اآلیة قال باختصاص الوالیة باألولی ألن خصوصھا یمنع من حملھا 

  .علی المودة و النصرة الواجبة علی الجمیع
دة األولی للتدبیر األحق بالتصرف في المتولي لإلمامة و فرض الطاعة ظاھر ألن و برھان إفا

ھذا المعنی متی حصل بین ولي و متول أفاد فرض الطاعة ألنه ال یکون أولی به و أملك 
بأمره منه بنفسه إال لکونه مفترض الطاعة علیه إذ المعنی لفرض الطاعة غیر ذلك و وجوب 

  النَّبِيُّ أَوْلی  لق یفید إمامته لجمیعھم کإفادة قوله تعالیذلك للمذکور علی جمیع الخ
  .لذلك   بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِھِمْ

الَّذِینَ آمَنُوا بأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ع من طرق منھا وصف   و برھان اختصاص
  .المذکور من إیتاء الزکاة في حال الرکوع و ال أحد ادعي فیه ذلك غیره ع

منھا أنا قد بینا اختصاص الحکم ببعض المؤمنین و کل من قال بخصوصه ممن یعتد بقوله  و
  .خصھا بعلي بن أبي طالب ع

  .و منھا قیام البرھان علی أن الوالیة في اآلیة تفید األولی و کل من قال بذلك خص بھا علیا
ع عقیب تصدقه و منھا تواتر الخبر من طریقي الشیعة و أصحاب الحدیث بنزول اآلیة فیه 

  .بالخاتم راکعا
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و منھا احتجاجه ع بذلك علی ولیه و عدوه مع عدم النکیر و ارتفاع أسباب اإلمساك عنه عدا 

  .الرضا و التصدیق
و منھا حصول العلم لکل متکامل األخبار بأحواله و ذریته لدعوى ذلك منه ع لنفسه و دعوى 

کاذبین علی اهللا تعالی و رسوله ع ما  کافة ذریته و ذلك یقتضي صدقه و صدقھم ع إذ کونھم
ء مما قدمنا بما رواه الشاذ من نزول اآلیة في ابن سالم  ال یذھب إلیه مسلم و ال قدح في شي

اإلجماع علی مبنی دلیل ال  ألنا لم نستدل باإلجماع فینا و إنما عولنا علی تواتر الفریقین و ألن
کون ابن سالم ھو المتولي في اآلیة و المتولی و یقدح فیه إال ما قدح فیه و ألنه ال یخلو أن ی

ال یجوز أن یکون المتولی علی جھة الخصوص ألنه رجوع عن عموم اآلیة بغیر داللة و ألن 
ذلك یقتضي تخصص الوالیة به و اإلجماع بخالف ذلك علی کال المذھبین في والیة اآلیة و 

وز أن یکون متولیا علی مذھب من قال إن کان متولیا مع غیره فال ینفعھم و ال یضرنا و ال یج
إن الوالیة فیھا بمعنی المودة ألن ذلك یقتضي اختصاصھا بابن سالم مع حصول اإلجماع 
بعمومھا و ال علی مذھب من قال إنھا بمعنی األولی ألن ابن سالم ال یستحق ذلك بإجماع 

  .فلم یبق لتوجھھا إلیه خاصة وجه
ظ الجمع و مدح المتصدق و وصفه بإیتاء الزکاة و و لیس ألحد أن یقدح بتضمن اآلیة لف

علي ع واحد و فقیر و قاطع الصالة بما فعله ألن العبارة عن الواحد بلفظ الجمع علی جھة 
التعظیم ظاھر في العربیة و کون علي ع فقیرا غیر معلوم و إلقاؤه الخاتم في الصالة من یسیر 

 طریق إلی العلم بتقدم فعله ع علی النسخ من العبث المباح فیھا و ألن کثیره کان مباحا و ال
تأخره عنه و ألن رسول اهللا ص مدحه علی فعله و تمدح ھو ع به من غیر منکر علیه و ذلك 
یمنع من کونه مذموما و ألنا قد دللنا علی اختصاص اآلیة به بما ال محیص عنه مع تضمنھا 

ن مدح المذکور فیھا عن فعل تعظیم المذکور فاقتضی ذلك سقوط جمیع ما قدحوا به و أل
تقدم و وصفه فیه بإقامة الصالة و إیتاء الزکاة راکعا تعریف له و تمییز من غیره و ھذا واضح 

  .و المنة هللا
فأوجب    وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ یا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ  و منھا قوله تعالی

حانه تعالی طاعة أولي األمر علی الوجه الذي أوجب طاعته تعالی و طاعة رسوله بمقتضی سب
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العطف الموجب إللحاق حکم المعطوف بالمعطوف علیه و قد علمنا عموم طاعته سبحانه و 
طاعة رسوله في األعیان و األزمان و األمور فیجب مثل ذلك ألولي األمر بموجب األمر و 

ب بأولي األمر إلی أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ع ألن ال أحد ذلك یقتضي توجه الخطا
قال بعموم طاعة أولي األمر إال خص بھا علیا ع و األئمة من ذریته ع و إذا عمت طاعته األمة 
و األزمان و األمور ثبت کونه إماما إلجماع األمة علی إمامة من کان کذلك و عدم استحقاقه 

إنا لم نعلم عموم طاعته سبحانه و رسوله باآلیة و إنما علمناه لغیره و لیس ألحد أن یقول 
بدلیل آخر فدلوا علی مشارکة أولي األمر فیه بدلیل غیر اآلیة لیسلم لکم المراد ألن إطالق 
لفظ الطاعة و توجه الخطاب بھا إلی المخاطبین کافة الحاضرین و المتجددین إلی یوم القیامة 

ال و أمر و إن لم یکن ھناك دلیل علی ھذا العموم غیر ھذا یفید عمومھا لجمیعھم في کل ح
الظاھر ألنه لو أراد تعالی خاصا من المخاطبین أو األزمان أو األمور لبینه فیجب الحکم 

و أیضا فحصول العلم بعموم طاعته . ء منه إال بدلیل بعموم ما قلناه و ال یجوز تخصیص شي
في استداللنا ألن الظاھر إذا دل علی ما قلناه کان تعالی و رسوله ص من غیر الظاھر ال یقدح 

مشارکة أولي  مطابقا لما تقدم العلم به من عموم طاعته تعالی و رسوله و استفاد المخاطب
األمر له تعالی و لرسوله في عموم الطاعة بمقتضی العطف سواء کان ذلك معلوما بالظاھر أو 

کان األول معلوما من وجھین و الثاني بغیره و لم یجز تخصیص طاعتھم بغیر دلیل و إن 
معلوم من وجه واحد و یجري ذلك مجرى حکیم قال ألصحابه تقدم لھم العلم بعموم طاعة 
بعض خواصه علیھم أطیعوا فالنا و أشار إلیه الطاعة التي تعدونھا و فالنا و أشار إلی من لم 

  .ة و عمومھا بغیر إشکالیتقدم لھم العلم بحاله في وجوب مشارکة الثاني لألول في الطاع
ترتیب آخر األمة في أولي األمر رجالن أحدھما یخص بھا أمراء السرایا و ھم أمراء أبي بکر 
و عمر و عثمان و علي و اآلخر یخص بھا علیا و ذریته ع المذکورین و یحکم بھا علی 

  .ا من وجوهإمامتھم و إذا بطل أحد القولین ثبت اآلخر و ال یجوز توجھھا إلی أمراء السرای
أحدھا إن ظاھرھا یفید عموم الطاعة من کل وجه و طاعة أمراء السرایا مختصة بالمأمورین 
لھم و بزمان والیتھم و بما کانوا والة فیه فطاعتھم علی ما ترى خاصة من کل وجه و ما 

  .تضمنه اآلیة عام من کل وجه
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وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی   السرایا فقال و منھا أنه سبحانه وصف أولي األمر بصفة لم یدعھا أحد ألمراء

فحکم تعالی بکون أولي األمر    أُولِي الْأَمْرِ مِنْھُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْھُمْ  الرَّسُولِ وَ إِلی
  .ممن یوجب خبره العلم بالمستنبط و حال أمراء السرایا بخالف ذلك

و فیما مضی لنا و  صحة إمامة أبي بکر و عمر و عثمان و منھا أن صحة ھذه الفتیا مبنیة علی
  .یأتي من األدلة ما یقتضي فساد إمامتھم ففسد لذلك ما صحته فرع صحتھا

ء و ذلك  و منھا أنه تعالی أطلق طاعة أولي األمر کطاعته تعالی و رسوله و لم یخصھا بشي
ق یقتضي األمر بالقبیح أو یقتضي عصمتھم ألن تجویز القبیح علی المأمور بطاعته علی اإلطال

إباحة ترك الواجب من طاعته و کال األمرین فاسد و ال أحد قطع بعصمة أمراء السرایا فبطل 
  .توجه اآلیة إلیھم

ترتیب آخر إطالق طاعة أولي األمر یقتضي عصمتھم لقبح األمر مطلقا بطاعة مواقع القبیح و 
  .الطاھرین من ذریته عال أحد قال بعصمة أولي األمر إال خص بھا علیا و 

إِبْراھِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّھُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ   وَ إِذِ ابْتَلی  و منھا قوله تعالی
فنفی سبحانه أن ینال اإلمامة ظالم و ھذا یمنع من    مِنْ ذُرِّیَّتِي قالَ ال یَنالُ عَھْدِي الظَّالِمِینَ

  .حق سمة الظلم وقتا ما من الصالح لإلمامة لدخوله تحت االسم المانع من استحقاقھااست
و أیضا فإنه سبحانه أخبر بمعنی األمر أن الظالم ال یستحقھا و خبره متعلق بالمخبر علی ما 
ھو به فیجب فساد إمامة من یجوز کونه ظالما و ذلك یقتضي وقوف صالحھا علی المعصوم 

أبي بکر و عمر و عثمان و العباس لوقوع الظلم منھم و لعدم القطع  و یوجب فساد إمامة
علی عصمتھم و إذا بطلت إمامة ھؤالء ثبتت إمامة علي ع ألنه ال قول ألحد من األمة خارج 
عن ذلك و تبطل إمامتھم من اآلیة بأن جوابه تعالی بنفي اإلمامة عن الظالم خرج مطابقا 

تاب لقبح سؤال اإلمامة للکافر  صاصه لمن کان ظالما ثملسؤال إبراھیم ع و ذلك یقتضي اخت
  .تحت النفي]   دخولھم[في حال کفره و وقوع الکفر من ھؤالء معلوم فیجب دخوله 

و لیس ألحد أن یقدح في بعض ما مضی بأن التائب من الظلم ال یکون ظالما ألن ظالما من 
و األسماء المشتقة من األفعال  أسماء الفاعلین في اللغة کقاتل و ضارب و لیس باسم شرعي

ثابتة بعد التوبة کثبوتھا قبلھا یقولون ھذا قاتل زید و ضارب عمر و و خاذل علي و أن تابوا 
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مما اقترفوه و لو کان من أسماء الشرعیة لقبح ھذا اإلطالق بعد التوبة کفاسق و کافر و ألن 

کان منقال یجري مجرى  العرب تصف فاعل الضرر الخالص بظالم کما تصفه الشریعة و لو
مصل و مزك الختصاصه بعرف الشرع کذین االسمین و إقرار الشریعة له علی أصل الوضع 
یسقط الشبھة ألنھا مبنیة علی قبح الوصف به بعد التوبة و ما قررته الشریعة من األسماء علی 

  .أصله ال یجوز سلبه للتائب بال خالف بین العلماء بأحکام الخطاب
  لجلي من السنةو أما النص ا

  .فَقَوْلُهُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنْتَ الْخَلِیفَةُ مِنْ بَعْدِي
   و في مقام

  .أَنْتَ أَخِي وَ وَصِیِّي وَ وَزِیرِي وَ وَارِثِي وَ الْخَلِیفَةُ مِنْ بَعْدِي
   منین و في مقاماتو أمره ألصحابه في غیر مقام بالتسلیم علیه بإمرة المؤ

الُ أَنْتَ الصَّدِّیقُ الْأَکْبَرُ وَ الْفَارُوقُ الْأَعْظَمُ وَ ذُو النُّورَیْنِ الْأَزْھَرُ وَ یَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمَ
  .یَعْسُوبُ الظَّلَمَةِ

 و ھذه األقوال بصریحھا مفیدة استخالفه علیا ع علی أمته و دالة علی إمامته فیجب القطع لھا
  .علی صحة ما نذھب إلیه

إن قیل لو دلوا علی صحة ھذه األخبار لیتم لکم المقصود منھا قیل فیما ذکرناه من األخبار ما 
تواتر بنقله الخاصة و العامة و منھا ما تواترت به الشیعة و ضامھا  علی نقله بعض أصحاب 

  الحدیث فاألول خبر الدار و ھو
أَرْبَعِینَ رَجُلًا فِیھِمْ مَنْ یَأْکُلُ الْجَذَعَةَ وَ یَشْرَبُ الْفَرَقَ وَ یَصْنَعُ لَھُمْ  جَمَعَ النَّبِيُّ ع لِبَنِي ھَاشِمٍ

لِهِ ثُمَّ فَخِذَ شَاةٍ بِمُدٍّ مِنْ قَمْحٍ وَ صَاعٍ مِنْ لَبَنٍ فَأَکَلُوا بِأَجْمَعِھِمْ وَ شَرِبُوا وَ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ بِحَا
دَ حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَرْسَلَنِي إِلَیْکُمْ یَا بَنِي ھَاشِمٍ خَاصَّةً وَ خَطَبَھُمْ فَقَالَ بَعْ

 إِلَی النَّاسِ عَامَّةً فَأَیُّکُمْ یُؤَازِرُنِي عَلَی ھَذَا الْأَمْرِ وَ یَنْصُرُنِي یَکُنْ أَخِي وَ وَصِیِّي وَ وَزِیرِي وَ
لْخَلِیفَةُ مِنْ بَعْدِي فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ وَ قَامَ عَلِيٌّ ع فَقَالَ أَنَا أُؤَازِرُكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَی ھَذَا وَارِثِي وَ ا

  .الْأَمْرِ فَقَالَ اجْلِسْ فَأَنْتَ أَخِي وَ وَصِیِّي وَ وَزِیرِي وَ وَارِثِي وَ الْخَلِیفَةُ مِنْ بَعْدِي
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یقین علی ھذا کنقلھم المعجزات إذ کان من جملتھا إطعام الخلق و قد أطبق الناقلون من الفر

الکثیر بالیسیر من الطعام و ھو ھذا الیوم و کل من روى ھذا المقام روى القصة کما شرحناھا 
و أیضا فقد أجمع علماء القبلة علی یوم الدار و طریق العلم به النقل و کل نقل ورد به منتقل 

باألخوة و الوصیة و الوزارة و شد األزر و الخالفة من .   علي ععلی ما ذکرناه من النص علی 
  .بعده فلحق ھذا التفصیل بتلك الجملة إذ جحده جحد لھا

و من ذلك أمره ألصحابه بالتسلیم علی علي ع بإمرة المؤمنین في غیر مقام و قد تناصر 
جد ذلك ظاھرا الحدیث من تأمل النقل و الخبر المتواتر بذلك من طریقي الشیعة و أصحاب

في العامة و قد قیل في ذلك أشعار معلوم إضافتھا إلی قائلیھا کأشعار الشعراء في الجاھلیة و 
   اإلسالم فمنه

  قَوْلُ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ یَوْمَ الرَّایَةِ
   وَ کَانَ عَلِيٌّ أَرْمَدَ الْعَیْنِ یَبْتَغِي

      دَوَاءً فَلَمَّا لَمْ یُحِسَّ مُدَاوِیاً
   قَوْلِهِ إِلَی

  فَخَصَّ بِھَا دُونَ الْبَرِیَّةِ کُلِّھَا
  عَلِیّاً  وَ سَمَّاهُ الْوَزِیرَ الْمُؤَاخِیَا

أي    وَ اجْعَلْ لِي وَزِیراً مِنْ أَھْلِي  و الوزارة في عرف النبوة خالفة بغیر إشکال بدلیل قوله
األخوة ھو اللفظ الذي  خلیفة و إماما باتفاق المفسرین و ألن اللفظ الذي تضمن الوزارة و

  .تضمن الخالفة و إنما اقتصر علی ذکر بعض المنطوق به اختصارا و تعویال علی علم السامع
   و منه

ولُ اللَّهِ ص قَوْلُ بُرَیْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَ قَدْ رَکَزَ رَایَتَهُ فِي بَنِي أَسْلَمَ وَ قَالَ لَا أُبَایِعُ إِلَّا مَنْ أَمَرَنِي رَسُ
   أُسَلِّمَ عَلَیْهِ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَأَنْ 

  یَا بَیْعَةً ھَدَمُوا بِھَا
   أُسّاً وَ جَلَّ دَعَائِمُ

   إِلَی قَوْلِهِ
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  أَمَرَ النَّبِيُّ مَعَاشِراً

  ھُمْ أُسْوَةٌ وَ لَھَازِمُ
  إِنْ یَدْخُلُوا فَیُسَلِّمُوا
     تَسْلِیمَ مَنْ ھُوَ عَالِمٌ

  لْخَلِیفَةُإِنَّ الْوَصِيَّ ھُوَ ا
       بَعْدَهُ وَ الْقَائِمُ

وقَالَ النَّابِغَةُ الْجَعْدِيُّ وَ قَدْ سَمِعَ أَصْوَاتَ النَّاسِ فِي السَّقِیفَةِ لِقَیْسِ بْنِ صَرْمَةَ وَ عِمْرَانَ بْنِ  
   حُصَیْنٍ

  قَوْلًا لِأَصْلَعَ ھَاشِمٍ إِنْ أَنْتُمَا
       لَاقَیْتُمَاهُ لَقَدْ حَلَلْتُ

   ی قَوْلِهِإِلَ  
  الْغَدَاةَ بِإِمْرَةٍ   وَ عَلَیْكَ سَلَّمْتُ

  لِلْمُؤْمِنِینَ فَمَا رَعَتْ تَسْلِیمَھَا
  یَا خَیْرَ مَنْ حَمَلَتْهُ بَعْدَ مُحَمَّدٍ
  أُنْثَی وَ أَکْرَمَ ھَاشِمٍ وَ عَظِیمَھَا
   نَکَثَتْ بَنُو تَیْمِ بْنِ مُرَّةَ عَھْدَهُ

  وَ جَحِیمَھَا فَتَبَوَّأَتْ نِیرَانَھَا
  وَ تَخَاصَمَتْ یَوْمَ السَّقِیفَةِ وَ الَّذِي
  فِیهِ الْخِصَامُ غَداً یَکُونُ خَصِیمَھَا

و طریق العلم بھذه األشعار کسائر أشعار الشعراء و ھي دالة علی ثبوت النص الجلي من 
دون  أنه ال داعي لقائلھا مع ظھور الکلمة لجحد النص و تولي األمر من: أحدھما وجھین

المنصوص علیه و إخافة الدائن به إال الصدق الثاني أنه لم یحفظ عن أحد من األمة تکذیب 
  .لقائلیھا مع ارتفاع األعذار کلھا في ترك النکیر
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و الثاني المختص بتواتر الشیعة اإلمامیة ھو ما عدا خبر الدار و التسلیم مما ذکرناه و مما لم 

علم و کل مخالط وجود فرقة عظیمة من الطائفة اإلمامیة نذکره و طریق العلم بتواترھم أنا ن
معروفة بنقل الحدیث في کل زمان إلی زمن النبي ص بنقل خلف عن سلف حتی یتصلوا 

   بمن شوفه بقوله ع لعلي ع في مقامات
  .وَ إِمَامُ الْمُتَّقِینَ   أَنْتَ الْخَلِیفَةُ مِنْ بَعْدِي وَ أَنْتَ سَیِّدُ الْمُرْسَلِینَ

غیر ذلك من النص الصریح باإلمامة و بلوغ کل طبقة منھم الحد الذي یتعذر معه الکذب  إلی
ء قدح به في نقل الشیعة  کل شي   بتواطؤ أو اتفاق علی ما بیناه في النبوات فلیراع ذلك في

ء صحح ذلك صحح ھذا و تأمل ذلك یسقط ما یطالبون  عائد علی نقل المسلمین و کل شي
لشیعة أو دعوى افتعال أو حصول کثرة بعد قلة أو سبب جامع إلی غیر به من إثبات سلف ل

  .ذلك فلیتأمل
و وضعنا االستدالل علی الوجه الذي بیناه لیسقط ما ال یزالون یھذون به من أن النص الجلي 
لو کان حقا لم یقف نقله علی الشیعة أو لو کان حقا لکان شائعا و یعم العلم به و یجري 

صوم و نص أبي بکر علی عمر ألن تواتر العامة بخبر الدار و خبر التسلیم مجرى الصالة و ال
یسقط معظم ھذا االعتراض و تواتر الفریقین به یقتضي شیاعه و سقوط دعوى کتمانه و 

یقتضي عموم تکلیفه و وقوف العلم علی الناظر دون المعرض المحجوج  ثبوت الحجة بنقله
س من شرط التکلیف أن یعلم وجوبه أو قبحه ضرورة بالتعریف الفاقد للعلم بتقصیره إذ لی

بل ذلك موقوف علی ما یعلمه تعالی من الصالح للمکلف و ھذا أصل مقرر بین أھل العدل 
لو ال ثبوته یسقط تکلیف المعارف العقلیة و ما یبتني علیھا من الشرعیات الموقوف علیھا 

  .علی االکتساب
علی عمر و النص علی الصالة ألنه ال  و خالف حال النص علی علي ع لنص أبي بکر

صارف عن نقل نص أبي بکر لمخالف و ال مؤالف ھذا یتدین به و ذلك ال یرتفع بثبوته و ال 
خوف دیني و ال دنیوي في نقله و کذلك حکم الصالة و الزکاة و حال النص علی علي ع 

  .علی خالف ذلك
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سادسة و ال علی سلمان و  علی أنا نعلم و ھم ضرورة أن النبي ص لم ینص علی صالة

یقطع جمیعا علی بھت من ادعی ذلك و کذبه و لیست ھذه حالنا في دعوى النص علی علي 
  .ع فإذا جاز أن یفقد النص علی شیئین و یختلف حال العلم بإثباتھما
  .ھذا االعتراض   علی أنا نورد طرقا من نقل أصحاب الحدیث لھذا الضرب من النص

وَوْهُ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَ عَنْ بُرَیْدَةَ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَ
  .مَنْ کُنْتُ وَلِیَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِیُّهُ: الْأَسْلَمِيِّ جَمِیعاً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ

عَلِيٌّ وَلِیُّکُمْ : أَنَّهُ قَالَ أَسْلَمِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صوَ رَوَوْا مِنْ طُرُقٍ عَنْ بُرَیْدَةَ الْ
  .مِنْ بَعْدِي

صَارِيِّ وَ رَوَوْا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ بُرَیْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْ
  .عَلِيٌّ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ وَ ھُوَ وَلِيُّ کُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِي: نْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَکُلِّھِمْ عَ

دَخَلَ عَلِيٌّ ع عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ فَجَلَسَ : وَ رَوَوْا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ
لَتْ مَا وَجَدْتَ لِاسْتِكَ مَوْضِعاً إِلَّا فَخِذِي أَوْ فَخِذُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَیْنَھُمَا فَقَا

ینَ یَوْمَ ص مَھْلًا لَا تُؤْذِینِي فِي أَخِي فَإِنَّهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ سَیِّدُ الْمُسْلِمِینَ وَ أَمِیرُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِ
  .یُقْعِدُهُ اللَّهُ عَلَی الصِّرَاطِ فَیُدْخِلُ أَوْلِیَاءَهُ الْجَنَّةَ وَ أَعْدَاءَهُ النَّارَ الْقِیَامَةِ

لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَی   وَ رَوَوْا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
  .ي عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سَیِّدُ الْمُسْلِمِینَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِینَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَالسَّمَاءِ أُوحِيَ إِلَيَّ فِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْکُبْ لِي وَضُوءاً فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی : وَ رَوَوْا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
أَنَسُ یَدْخُلُ عَلَیْكَ مِنْ ھَذَا الْبَابِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ سَیِّدُ الْمُسْلِمِینَ وَ قَائِدُ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ یَا 

فَقَالَ مَنْ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ وَ خَاتَمُ الْوَصِیِّینَ قُلْتُ اللَّھُمَّ اجْعَلْهُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ عَلِيٌّ ع 
]  بِوَجْهِ[سُ فَقُلْتُ عَلِيٌّ فَقَامَ مُسْتَبْشِراً وَ اعْتَنَقَهُ ثُمَّ جَعَلَ یَمْسَحُ عَرَقَ وَجْھِهِ بوجھه ھَذَا یَا أَنَ

تَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَقَدْ رَأَیْتُكَ صَنَعْتَ الْیَوْمَ فِيَّ شَیْئاً مَا صَنَعْتَهُ بِي قَطُّ قَالَ وَ مَا یَمْنَعُنِي وَ أَنْ عَلِيٍّ ع
  .دِّي عَنِّي وَ تُسْمِعُھُمْ صَوْتِي وَ تُبَیِّنُ لَھُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِیهِ بَعْدِيتُؤَ

جَاءَتْ جَارِیَةٌ بِإِنَاءٍ مُغَط�ی فَوَضَعَتْهُ بَیْنَ یَدَيْ عَائِشَةَ : وَ رَوَوْا عَنْ رَافِعٍ مَوْلَی عَائِشَةَ قَالَ
أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ سَیِّدُ    ولِ اللَّهِ ص فَمَدَّ یَدَهُ فَأَکَلَ ثُمَّ قَالَ لَیْتَفَوَضَعَتْهُ عَائِشَةُ بَیْنَ یَدَيْ رَسُ



  
  
  
  
  
  

  ٤٩٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
الْمُسْلِمِینَ یَأْکُلُ مَعِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَ مَنْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فَسَکَتَ ثُمَّ جَاءَ جَاءَ فَدَقَّ الْبَابَ 

فَدَخَلَ  -  نُ أَبِي طَالِبٍ ع فَرَجَعْتُ إِلَی النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَدْخِلْهُفَخَرَجْتُ إِلَیْهِ فَإِذَا عَلِيُّ بْ
أَنْ یَجِیئَنِي  فَقَالَ مَرْحَباً وَ أَھْلًا وَ اللَّهِ لَقَدْ تَمَنَّیْتُكَ حَتَّی لَوْ أَبْطَأْتَ عَلَيَّ لَسَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ

فَجَلَسَ فَأَکَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَاتَلَ اللَّهُ مَنْ قَاتَلَكَ عَادَى اللَّهُ مَنْ عَادَاكَ  بِكَ اجْلِسْ فَکُلْ
  .الْحَدِیثَ

أَ رَأَیْتُمْ لَوْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ص قُبِضَ مَنْ کَانَ   وَ رَوَوْا عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ کَانَ عَلِيٌّ ع یَقُولُ
  .بَسَّمُمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِلَّا أَنَا وَ رُبَّمَا قِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ النَّبِيُّ ص یَنْظُرُ إِلَیْهِ وَ یَتَیَکُونُ أَ

 کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَاعِداً مَعَ أَصْحَابِهِ فَرَأَى عَلِیّاً ع فَقَالَ ھَذَا أَمِیرُ: وَ رَوَوْا عَنْ جَابِرٍ قَالَ
  .الْمُؤْمِنِینَ وَ سَیِّدُ الْمُسْلِمِینَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِینَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ

  وَ رَوَوْا عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
إِلَی السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَيَّ فِي عَلِيٍّ ع ثَلَاثٌ سَیِّدُ الْمُسْلِمِینَ وَ  عُرِجَ بِي فَانْتَھَوْا بِي

  .إِمَامُ الْمُتَّقِینَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ
لُ اللَّهِ ص أَنْ نُسَلِّمَ عَلَی عَلِيٍّ ع أَمَرَنَا رَسُو: وَ رَوَوْا عَنْ بُرَیْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ أَنَّهُ قَالَ

  .بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ
أَنَّهُ قَالَ ع لِأَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ اذْھَبَا فَسَلِّمَا عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ قَاال یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ   وَ مِنْ طُرُقٍ

ةٍ أُخْرَى أَنَّ عُمَرَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ مِنَ اللَّهِ أَمْ مِنْ أَنْتَ حَيٌّ قَالَ ع وَ أَنَا حَيٌّ وَ فِي رِوَایَ
  .رَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَلْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ

: یهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَوَ رَوَوْا عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَعْلَی بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِ
 کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي بَیْتِهِ حَوْلَهُ أَصْحَابُهُ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ عَائِشَةُ إِلَی جَنْبِهِ وَ

النَّبِيِّ ص وَ  ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ یُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَیْھِنَّ فَجَاءَ عَلِيٌّ ع فَلَمْ یَرَ مَجْلِساً فَجَلَسَ بَیْنَ
ي عَائِشَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ یَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ مَا وَجَدْتَ مَجْلِساً إِلَّا فَخِذِي فِي ھَذَا الْیَوْمِ تَحُولُ بَیْنِ

کَتِفَھَا فَقَالَ  رَسُولُ اللَّهِ ص بِیَدِهِ فَضَرَبَ   مَا لَقِیتُ مِنْكَ فَقَالَ وَ بَیْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا ھَذَا بِأَوَّلِ
یَا حُمَیْرَاءُ لَا تُؤْذِینِي فِي أَخِي وَ سَیِّدِ الْمُسْلِمِینَ بَعْدِي وَ أَوْلَی النَّاسِ بِالنَّاسِ بَعْدِي وَ اللَّهِ 
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نَّ اللَّهُ وَلِیَّهُ الْجَنَّةَ وَ لَیُقْعِدَنَّهُ اللَّهُ عَلَی الصِّرَاطِ فَلَیُقَسِّمَنَّ النَّارَ فَیَقُولُ ھَذَا لِي وَ ھَذَا لَكَ فَیُدْخِلَ

  .لَیُدْخِلَنَّ عَدُوَّهُ النَّارَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ یَا مَعْشَرَ : وَ رَوَوْا عَنْ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ

إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَداً بَعْدِي قَالُوا بَلَی یَا  الْمُھَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ أَ لَا أَدُلُّکُمْ عَلَی مَا
وهُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ھَذَا عَلِيٌّ أَخِي وَ وَزِیرِي وَ وَارِثِي وَ خَلِیفَتِي إِمَامُکُمْ فَأَحِبُّوهُ لِحُبِّي وَ أَکْرِمُ

  .ولَهُ لَکُمْلِکَرَامَتِي فَإِنَّ جَبْرَئِیلَ ع أَمَرَنِي أَنْ أَقُ
أَ لَا أَدُلُّکُمْ عَلَی مَا إِنِ اسْتَدْلَلْتُمْ عَلَیْهِ لَمْ   وَ رَوَوْا عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

نَاصِحُوهُ وَ صَدِّقُوهُ وَ    تَھْلِکُوا وَ لَمْ تَضِلُّوا إِنَّ إِمَامَکُمْ وَ وَلِیَّکُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَوَازِرُوهُ
  .إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع أَمَرَنِي بِذَلِكَ

 عَلِيٍّ وَ رَوَوْا عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ
الَ لِفَاطِمَةَ ع یَا بُنَیَّةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَشْرَفَ عَلَی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَ  عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع

مَمِ ثُمَّ أَھْلِ الدُّنْیَا فَاخْتَارَ أَبَاكِ عَلَی رِجَالِ الْعَالَمِینَ فَاصْطَفَانِي بِالنُّبُوَّةِ وَ جَعَلَ أُمَّتِي خَیْرَ الْأُ
جَكِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَی رِجَالِ الْعَالَمِینَ فَجَعَلَهُ أَخِي وَ أَشْرَفَ رَبِّي الثَّانِیَةَ فَاخْتَارَ زَوْ

  .أَھْلِي وَزِیرِي وَ خَلِیفَتِي فِي
   الحدیث

إِنَّ أَخِي وَ   وَ رَوَوْا عَنْ مَطَرِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
  .یْرَ مَنْ أَتْرُكُ بَعْدِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عوَصِیِّي وَ خَ

کُنْتُ خَادِماً لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَبَیْنَا أَنَا أُوَضِّیهِ إِذْ قَالَ یَدْخُلُ وَاحِدٌ ھُوَ أَمِیرُ : وَ رَوَوْا عَنْ أَنَسٍ قَالَ
وَ أَوْلَی النَّاسِ بِالنَّاسِ وَ أَمِیرُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ قُلْتُ الْمُؤْمِنِینَ وَ سَیِّدُ الْمُسْلِمِینَ وَ خَیْرُ الْوَصِیِّینَ 

اللَّهِ  اللَّھُمَّ اجْعَلْهُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّی قُرِعَ الْبَابُ فَإِذَا عَلِيٌّ ع فَلَمَّا دَخَلَ عَرِقَ وَجْهُ رَسُولِ
نْ وَجْھِهِ بِوَجْهِ عَلِيٍّ ع فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا لِي یَا رَسُولَ ص عَرَقاً شَدِیداً فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِ

ءٌ فَقَالَ أَنْتَ مِنِّي تُؤَدِّي عَنِّي وَ تُبْرِئُ ذِمَّتِي وَ تَبْلُغُ رِسَالَتِي فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ  اللَّهِ أَ نَزَلَ فِيَّ شَيْ
وَ لَکِنْ تُعَلِّمُ النَّاسَ مِنْ بَعْدِي تَأْوِیلَ الْقُرْآنِ مَا لَمْ یَعْلَمُوا أَوْ  أَ وَ لَمْ تُبَلِّغِ الرِّسَالَةَ قَالَ بَلَی

  .تُخْبِرُھُمْ
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دَخَلَ : قَالَ سَمِعْتُ جَابِراً الْجُعْفِيَّ یَقُولُ أَخْبَرَنِي وَصِيُّ الْأَوْصِیَاءِ قَالَ   وَ رَوَوْا عَنْ عَمْرٍو الْمُسْلِيِ

لِ اللَّهِ ص وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ فَجَلَسَ قَرِیباً مِنْھَا فَقَالَ یَا عَائِشَةُ لَا تُؤْذِینِي فِي أَمِیرِ عَلِيٌّ ع عَلَی رَسُو
ةَ وَ أَعْدَاءَهُ الْمُؤْمِنِینَ وَ سَیِّدِ الْمُسْلِمِینَ یَقْعُدُ غَداً یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی الصِّرَاطِ فَیُدْخِلُ أَوْلِیَاءَهُ الْجَنَّ

  .نَّارَال
کُنَّا إِذَا سَافَرْنَا مَعَ : قَالَ وَ رَوَوْا عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ الْھَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِ

عْلٌ خَصَفَھَا رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ عَلِيٌّ ع صَاحِبَ مَتَاعِهِ فَإِنْ رَأَى شَیْئاً یَرُمُّهُ رَمَّهُ وَ إِنْ کَانَتْ نَ
للَّهِ فَنَزَلَا مَنْزِلًا فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ ع بِخَصْفِ نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ دَخَلَ أَبُو بَکْرٍ فَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ ا

قَالَ وَ مَنْ  ص اذْھَبْ فَسَلِّمْ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أَنْتَ حَيٌّ قَالَ وَ أَنَا حَيٌّ
ینَ ذَلِکُمْ قَالَ خَاصِفُ النَّعْلِ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص اذْھَبْ فَسَلِّمْ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِ

تُ عَلَیْهِ کَمَا سَلَّمُوا قَالَ بُرَیْدَةُ وَ کُنْتُ أَنَا فِیمَنْ دَخَلَ مَعَھُمْ فَأَمَرَنِي أَنْ أُسَلِّمَ عَلَی عَلِيٍّ ع فَسَلَّمْ
  . مِثْلَهُ وَ عَنْ أَبِي بُرَیْدَةَ مِثْلَهُ]  بَسِیطَةَ[وَ رَوَوْا عَنْ حَبِیبِ بْنِ یَسَارٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ نسیطة 

فَقَدْ أَطَاعَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ لِعَلِيٍّ ع یَا عَلِيُّ مَنْ أَطَاعَكَ : وَ رَوَوْا عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ
  .وَ مَنْ عَصَاكَ فَقَدْ عَصَانِي وَ مَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَی اللَّهَ  فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ  وَ مَنْ أَطَاعَنِي

 خَرَجَ: عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ   وَ رَوَوْا عَنْ أَبِي ھَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ زَاذَانَ
وَ یَغْفِرُ لِعَلِيٍّ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ بَاھَی بِکُمُ الْیَوْمَ لِیَغْفِرَ لَکُمْ عَامَّةً 

عِیدِ حَقَّ السَّعِیدِ مَنْ خَاصَّةً فَقَالَ ادْنُ مِنِّي یَا عَلِيُّ فَدَنَا فَأَخَذَ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ السَّعِیدَ کُلَّ السَّ ع
أَطَاعَكَ وَ تَوَلَّاكَ مِنْ بَعْدِي وَ إِنَّ الشَّقِيَّ کُلَّ الشَّقِيِّ حَقَّ الشَّقِيِّ مَنْ عَصَاكَ وَ نَصَبَ لَكَ 

  .الْعَدَاوَةَ مِنْ بَعْدِي
سُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ خَرَجَ عَلَیْنَا رَ: وَ رَوَوْا عَنْ أَبِي أَیُّوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ

یُحْدِثُ  بَاھَی بِکُمْ فِي ھَذَا الْیَوْمِ فَغَفَرَ لَکُمْ عَامَّةً وَ غَفَرَ لِعَلِيٍّ ع خَاصَّةً فَأَمَّا الْعَامَّةُ فَفِیھِمْ مَنْ
وَ أَمَّا الْخَاصَّةُ    نَفْسِهِ  نْ نَکَثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلیفَمَ  بَعْدِي أَحْدَاثاً وَ ھُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
  .فَطَاعَتُهُ طَاعَتِي وَ مَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَانِي

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ لِعَلِيٍّ ع یَا عَلِيُّ مَنْ خَالَفَكَ فَقَدْ : عُمَرَ  قَالَ]  ابْنِ[وَ رَوَوْا عَنْ أبي 
  .ي وَ مَنْ خَالَفَنِي فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّخَالَفَنِ
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مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ إِلَّا وَ قَدْ وَصَلَ وُدِّي إِلَی   وَ رَوَوْا عَنِ ابْنِ أَبِي لَیْلَی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

وُدِّ عَلِيٍّ ع إِلَی قَلْبِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص  قَلْبِهِ وَ مَا وَصَلَ وُدِّي إِلَی قَلْبِ أَحَدٍ إِلَّا وَصَلَ مِنْ
  .کَذَبَ یَا عَلِيُّ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُبْغِضُكَ وَ یُحِبُّنِي حَتَّی قَالَھَا ثَلَاثاً

و ھذه نصوص صریحة علی فرض طاعة علي کالنبي ع و ذلك مقتض إلمامته ألنه ال أحد 
ت إمامته و علی کونه خلیفة من بعده و ولي أمره و أولی إال من یثب یثبت طاعته کالنبي ص

الخلق بأمته و سید المسلمین و أمیر المؤمنین قد نقلھا من ذکرنا و أضعافھم من رجال العامة 
  .کل منھا مقتض بصریحه النص علیه باإلمامة

ا کبدر و أما النص المعلوم مراده منه ص باالستدالل فخبرا تبوك و الغدیر و طریق العلم بھم
و أحد و حنین و غزوة تبوك و حجة الوداع و صفین و الجمل ألن کل ناقل لغزوة تبوك ناقل 

   لقوله ص لعلي ع
  .أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ ھَارُونَ مِنْ مُوسَی إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

امه فیھم و کل من نقل حجة الوداع نقل نزول النبي ص بغدیر خم و جمع الناس به و قی
   خطیبا و تقریره األمة علی فرض طاعته و قوله بعد اإلقرار منھم

  .مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ
کما أن کل من روى بدرا روى مبارزة علي و حمزة و أبي عبیدة لشیبة و عتبة و الولید و قتل 

کل من روى  الثالثة و کل من روى أحدا روى قتل وحشي حمزة بن عبد المطلب ع و
الجمل روى قتل طلحة و الزبیر و عقر الجمل و ھزیمة أنصاره و کل من روى صفین نقل 

ذي الکالع الحمیري لعنه اهللا و رفع المصاحف و ] و[قتل عمار بن یاسر رضي اهللا عنه 
حصول العلم بھذا التفصیل لکل مخالط متأمل للسیر و اآلثار کالجمل و إذا کان العلم بخبري 

الغدیر جاریا مجرى ما ذکرناه من الوقائع المعلومة علی وجه یقبح الخالف فیه لم تبوك و 
ء من الوقائع و ما ذکرناه من  یحتج إلی استدالل علی إثباتھما کما لم یحتج إلیه في شي

  .تفصیل الحادث فیھا
ھذا مع علمنا و کل متأمل للروایات بثبوت ذین الخبرین في نقل من لم یرو المغازي ممن 

في النقل و استبدا بنقل متواتر    قوم الحجة بنقله من الخاصة و العامة فشارکا لعامة الوقائعی
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من الشیعة و أصحاب الحدیث فیجب الحکم بتساوي الطریق إلی العلم بالجمیع إن لم 

و لیس ألحد أن یقول إن األمر لو . یحکم لما ذکرناه بالزیادة لما بینا له من المزیة علی الوقائع
کذلك الشترك في العلم به العامي و الخاص ألن العلم به لیس من کمال العقل فیجب  کان

القول بعمومه و إنما یحصل للمخالط المتأمل لآلثار علی الوجه الذي ذکرناه دون البعید 
عنھما کأمثاله من المعلومات التي یعلم العلم بھا من خالط العلماء و تأمل النقل و ال یحصل 

ما جرى في بدر و أحد و الجمل و صفین و تبوك و حجة الوداع و کون  للمعرض کتفصیل
الرکوع و السجود و الطواف و الوقوف بعرفة من أرکان الصالة و الحج و تعلق فرض الزکاة 
بأنواع التسعة و إیجاب تعمد األکل و الشرب و الجماع في الصوم بالقضاء و الکفارة إلی 

تحریمه من المأکل و المشارب و المناکح و المعایش و  باقي أحکام ھذه العبادات و ما ثبت
أحکام البیوع و الشھادات و القصاص و المواریث و المعلوم ضرورة من دینه ص وجوبھا 
مع وجودنا  أکثر العامة و قطان البدو و السواد جاھلین بجمیعھا أو معظمھا لتشاغلھم بما 

ل العامي المعرض عن سماع النقل بینھم من المعایش و األغراض الدنیویة فإن کان جھ
من ذکرنا    بخبري الغدیر و تبوك قادحا في عموم علمھما لکل مخالط متأمل لآلثار کجھل

العوام و أھل البدو و السواد و الجند و األکراد بما یعم العلم به من تفاصیل الحروب  من
عم العلم به لکل مخالط الدینیة و األحکام الشرعیة قادح فیما أجمع علیھا المسلمون منھا و 

متأمل و ھذا ما ال یطلقه أحد من العلماء لعظیم ما فیه و إن کان جھل ھؤالء الحاصل فیھم 
لتشاغلھم عن مخالطة العلماء و إعراضھم عن سماع النقل و الفتیا غیر قادح في عموم العلم 

الناس    و طغام بما اتفق العلماء علیه و علم من دینه ص من الشرعیات لم یقدح جھل العوام
  .بخبري تبوك و الغدیر في ثبوتھما و عموم العلم بھما

و لذلك ال نجد أحدا من علماء القبلة قدیما و حدیثا ینکرھما و ال یقف في صحتھما کما ال 
  .ء من األحکام المجمع علیھا و إن خالف في المراد بھما یشك في شي

ود السجستاني من إنکار خبر الغدیر بل و ال یقدح في ھذا ما حکاه الطبري عن ابن أبي دا
األعصار خالیة من منکر له مع ثبوت    ذلك یؤکده ألنه ال شبھة في عموم العلم بما انقضت

االحتجاج به علی أکثر أھلھا و وقوف دعوى إنکاره علی واحد ال ثاني له قد سبقه إجماع 
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یرھا و لم یقدح فیھا بعد أھل األعصار و تأخر عنه إذ بھذا تمیزت المعلومات العامة من غ

استقرارھا و انقراض العصر بفتیا صحتھا و اتفاق العلماء علی عموم الحجة بھا حدوث 
مخالف فیھا بل أطرح الکل قوله لو ال ذلك لبطلت الشریعة جملة إذ ال معلوم منھا إال و قد 
حدث من یخالف فیه علی أن المضاف إلی السجستاني من ذلك موقوف علی حکایة 

مع ما بینھا من المالحاة و الشنئان و قد أکذب الطبري في حکایته عنه و صرح بأنه  بريالط
لم ینکر الخبر و إنما أنکر أن یکون المسجد بغدیر خم متقدما و صنف کتابا معروفا یعتذر 

به الطبري و یتبرأ منه و ما یجري حاله في الثبوت ھذا المجرى الذي ال یمکن    فیه مما قرفه
علیه العلماء بخالفه و یعتذر ھو مما أضیف إلیه و    لف فیه إال واحد اجتمعدعوى مخا

  .یکذب الحاکي عنه الذاھب إلیه مستغن عن إقامة حجة علی صحته
و لیس ألحد أن یقول فإذا کان العلم بخبري تبوك و الغدیر عاما فلم فزع أکثر سلفکم إلی 

أي حاجة فیما عم العلم به کبدر و حنین إلی إیراد األسانید بھما و إثبات طریق النقل لھما و 
  .ترتیب نقل

ألن العلماء من سلفنا و خلفنا رضي اهللا عنھم لم یعولوا في إثبات ذین الخبرین إال علی ما 
ذکرناه و إنما نبھوا في االستدالل علی الطریق و صفة التواتر تأکیدا للحجة و تنبیھا للمعرض 

ا و جروا في ذلك مجرى من یسأل بیان العلم بصفة حجة علی الطریق التي یعم العلم بتأملھ
النبي ص ھل ھي قران أو إفراد أو تمتع و أعیان المخلفین عن غزاة تبوك و ھل کانت ذات 
حرب أم ال و بقتل حمزة بن عبد المطلب رضي اهللا عنه یوم أحد دون غیره و بقتل عتبة و 

أصحاب السیرة و طرق الناقلین لذلك ال شیبة و الولید ببدر في فزعه إلی اإلشارة إلی کتب 
یجد مندوحة عنه إذ ھو الطریق الذي منه لحق التفصیل بالجمل في عموم العلم و لذلك 

األخبار و یتأمل اآلثار من العوام و أھل السواد و    یجد کل من لم یخالط العلماء و یسمع
علی طریق العلم بما نقله  األعراب و أشباھھم ال یعلم شیئا من ذلك و ال یکون التنبیه لھم

الرواة و أصحاب السیر من تفاصیل ما جرى قادحا في عموم العلم بھا لکل متأمل لآلثار 
کذلك حال المنبه من شیوخنا رضي اهللا عنھم علی طرق الناقلین و المشیر إلی صفات 
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م المتواترین بخبري تبوك و الغدیر للمعرض عن سماع ذلك لیس بقادح فیما بیناه من عمو

  .العلم بھما للمتأملین
علی أن بإیراد ما نقله أصحاب الحدیث من الخاصة و العامة حصل للسامع العلم بھما کما 
ینقل الرواة للمغازي حصل العلم بھا لکل سامع و کیف یکون التنبیه علی طریق عموم العلم 

  .بالمنقول قادحا فیه لو ال الغفلة
الذي ذکرناه تعین فرض النظر فیھما لیعلم المراد  و إذا کانت الحجة ثابتة بھما علی الوجه

بھما و متی فعل ھذا الواجب دل فاعله علی کون کل منھما داال علی إمامة أمیر المؤمنین ع 
  .من وجوه

أما خبر تبوك فإنه ص دل به علی أن علیا ع منه بمنزلة ھارون من موسی إال النبوة في الحال 
لعلي ع من النبوة و ذلك یقتضي ثبوت ما عداھا من منازل  التي استثنی فیھا ما لم یرد ثبوته

ھارون لعلي ع بعد وفاته و دال علی استخالفه له بھذا القول من وجوه منھا أن من جملة 
منازل ھارون ع کونه خلیفة لموسی ع علی بني إسرائیل و قد نطق بذلك القرآن في قوله 

اآلیة و أجمع علیه المسلمون    فْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْلِأَخِیهِ ھارُونَ اخْلُ  وَ قالَ مُوسی  سبحانه
فیجب کون علي من رسول اهللا ص و علیھما  کذلك إذ ال فرق بین أن یقول فیه أنت 
الخلیفة من بعدي و بین أن یقول أنت مني بمنزلة ھارون من موسی مع علم المخاطب بکون 

حکیم لمن یرید استیزاره أنت وزیري أو ھارون خلیفة لموسی کما الفرق بین قول الملك ال
  .أنت مني بمنزلة فالن من فالن المعلوم کونه وزیرا له

و منھا أن من جملة منازل ھارون کونه مفترض الطاعة علی کافة بني إسرائیل فیجب کون 
علي ع کذلك و ذلك یوجب إمامته إذ ال فرق بین أن یقول ع أنت الخلیفة من بعدي أو إمام 

مفترض الطاعة علیھم أو أنت مني بمنزلة ھارون من موسی مع علم السامع و أمتي أو ال
  .الناظر بکون ھارون مفترض الطاعة علی کافة بني إسرائیل

و منھا أن من جملة منازل ھارون کونه مستحقا لمقام موسی ع باتفاق فیجب أن یکون علي 
ي بمنزلة ھارون المعلوم ع کذلك إذ ال فرق بین أن یقول ع أنت مستحق لمقامي أو أنت من

  .استحقاقه لمقام موسی ع
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و لیس ألحد أن یقدح فیما ذکرناه بأن االستحقاق و فرض الطاعة و االستخالف کان لھارون 

  .بالنبوة و قد استثناھا النبي ص فیجب أن یلحق بھا في النفي ما ھو موجب عنھا
ة استحقاق ذلك من دونھا ألنا نعلم عدم وقوف االستخالف و فرض الطاعة علی النبوة لصح

و المعلوم ثبوت االستحقاق و االستخالف و فرض الطاعة لھارون ع و ال سبیل إلی العلم 
  .بوجھه

علی أنه لو سلم لھم ذلك لم یضرنا ألنه ص جمع في االستحقاق فیجب الحکم بمشارکتھما 
کة فیه بغیر جھتاه إذ کان اختالف جھات االستحقاق ال یمنع من المشار   فیه و إن اختلف

إشکال و إنما کان یکون في کالمھم شبھة لو کان فرض الطاعة و الخالفة ال یثبتان إال لنبي 
استثناؤھا یقتضي استثناء  لیکون استثناء النبوة استثناء لھما و المعلوم خالف ذلك فلیس

ازل ھارون ء من من المنازل الثابتة بھا و إال لم یکن في کالم النبي ص فائدة ألنه ال یبقی شي
یصح إثباته لعلي ع حسب ما تضمنه لفظ النبي و دل منه علی مراده و ذلك مما ال یصح 
وصفه به فلم یبق إال القول بثبوت منازل ھارون له بعد النبوة أو بھا و لیس في استثنائھا 
استثناء المنازل لیصح مقصود النبي ص و لیس ألحد أن یقول المحبة و النصرة غیر موجبین 

لنبوة کالخالفة و فرض الطاعة الثابتین عنھا فإذا استثناھما باستثناء مقتضیھما بقیت عن ا
  .المحبة و النصرة فتخصص مراده بھما و ذلك یخرج کالمه ع عن العبث

ألن المحبة و النصرة کالخالفة و فرض الطاعة في صحة کونھما موجبین عن النبوة کصحة 
النبوة إذا کانت ھذه القضیة واجبة فمطلق قوله ص  کون الخالفة و فرض الطاعة ثابتین بغیر

یتناول جمیع المنازل الھارونیة إال ما استثناه من النبوة التي ال یدل استثناؤھا علی استثناء 
بعض المنازل دون بعض لصحة استحقاق الکل بھا و خروج ثبوت الجمیع عن مقتضاھا فلو 

ي إطالقه ص و إمساکه عن اإلبانة أراد بعض ما عدا المستثنی لوجب علیه بیانه و ف
  .بتخصیص مراده ببعض المنازل دلیال علی إرادته الجمیع

و أیضا فإن المحبة و النصرة معلوم ضرورة لکل سامع مقر بالنبوة و منکر لھا ثبوتھا لعلي من 
النبي ص فال فائدة أیضا إذا في إعالم ما ال یدخل في معلومه شبھة علی أن ذلك لو صح أن 

رادا مع بعده و قصده النبي ص لنص علیه خاصة و لم یحتج إلی إطالق لفظ موھم یکون م
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له و لغیره مع عدم اإلبانةو ال یجوز أن یقال علی ھذا لو أراد الخالفة لنص علیھا بعینھا و لم 
یحتج إلی قول یحتملھا و غیرھا ألنه ع أراد بما قاله الخالفة و ما عداھا من المنازل الھارونیة 

  .نبوة و لو نص علی الخالفة أیضا لم یستفد من نصه غیرھا فافترق األمران المنة هللاعدا ال
و لیس لھم أن یقولوا لو أفاد الخبر فرض الطاعة و االستخالف لکان ثابتا في حیاته کثبوت 

  .ذلك لھارون من موسی ع و اإلجماع بخالف ذلك
ه علی عرف االستخالف و قد ألن الخبر إذا کان مفیدا لالستخالف بما أوضحناه وجب حمل

  .علمنا أنه ال یفھم من قول الملك لغیره أنت خلیفتي و القائم مقامي إال بعد وفاته
و أیضا فإن الخبر إذا وجبت به إمامته ع علی کل حال فمنع اإلجماع من ثبوتھا في حال 

بمراده فأغنی و بعد فإنا قد أوضحنا أنه ع قد أفصح في کالمه . الحیاة بقیت أحوال بعد الوفاة
الناظر عن ھذا القدح بقوله إال أنه ال نبي بعدي فنفی النبوة بعده فاقتضی ذلك أن یکون ما 
عدا المستثنی ثابتا في الحال التي نفي فیھا ما لم یرده من المنازل فناب ذلك مناب قوله ص 
 أنت مني بعد وفاتي بمنزلة ھارون من موسی في حیاته ألن إطالق االستحقاق و فرض
الطاعة یتناول زماني الحیاة و الوفاة فإذا استثنی ما لم یرده من المنازل التي لو ال االستثناء 
لکانت ثابتة في حال بعد الوفاة اختص مراده ص بھا دون حال الحیاة ألنه ال فرق بین قول 
القائل لصاحبه اضرب غلماني یوم الخمیس إال زیدا و بین قوله اضرب غلماني إال زیدا یوم 
الخمیس في تخصیص أمره بإیقاع الضرب بالمأمور بھم بیوم الخمیس و ال یجوز حمل قوله 

  عن الظاھر الذي ال یفھم من إطالقه إال بعد الوفاة ع بعدي علی بعد نبوتي ألنه رجوع
  .لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي کُفَّاراً  کَقَوْلِهِ ص

  .ةُ بَعْدِيأَوْ کَقَوْلِهِ لِعَلِيٍّ ع سَتَغْدِرُ بِكَ الْأُمَّ
  .تُقَاتِلُ بَعْدِي النَّاکِثِینَ وَ الْقَاسِطِینَ وَ الْمَارِقِینَ  وَ قَوْلِهِ

  .في إفادة ذلك أجمع بعد الوفاة بغیر إشکال
  .و ألن الخبر قد أفاد فرض الطاعة و اإلمامة فمنع ذلك من حمله علی ما قالوه
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بوتھا بعد وفاته ع و قد دللنا علی اختصاص و ألنه ال أحد قال إن الخبر یفید اإلمامة إال قال بث

إفادته لذلك و لو سلم ما قالوه القتضی استحقاق علي ع اإلمامة و فرض الطاعة في کل حال 
  .انتفت فیه النبوة من بعد ثبوتھا له و ال یخرج من ذلك إال ما أجمع علیه المسلمون

ھا علی جملة منازل ألن القائل و ال یعترضنا قولھم إن لفظ منزلته لفظ توحید و أنتم تحملون
قد یعبر عمن له عدة منازل من السلطان فیقول منزلة فالن من السلطان جلیلة و ھو یرید 
الجمیع و یوضح ذلك ثبوت االستثناء مع قبح دخوله في لفظ الواحد إذ کان من حقه أن 

لعدة منازل  یخرج من الجملة ما تعلق به و تبقی ما عداه و إذا ثبت أن لفظ منزلة متناول
بدلیل دخول االستثناء الذي ال یدخل إال علی الجمل فکل من قال بذلك قال إن الخبر مفید 

  .لإلمامة
و لیس ألحد أن یقول إنه ع لو أراد الخالفة لشبھه بیوشع ألنا قد بینا داللة الخبر علی الخالفة 

  .لة باطالمع تشبیھه بھارون فاقتضی ذلك سقوط السؤال إذ کان االقتراح في األد
علی أن لعدوله ص بتشبیھه بھارون عن یوشع وجھین أحدھما أن خالفة ھارون منطوق بھا 
في القرآن و مجمع علیھا و خالفة یوشع مقصورة علی دعوى الیھود العریة من حجة الثاني 
أنه ع قصد مع إرادة النص علی علي ع باإلمامة إیجاب باقي المنازل الھارونیة من موسی له 

النصرة و شدة األزر و المحبة و اإلخالص في النصیحة و التأدیة عنه و لو شبھه  منه من
  .بیوشع لم یفھم منه إال الخالفة فلذلك عدل إلی تشبیھه بھارون ع

و أما خبر الغدیر فدال علی إمامته ع من وجھین أحدھما أنه ص قرر المخاطبین بما له 
  علیھم من فرض الطاعة

  .وْلَی بِکُمْ مِنْکُمْ بِأَنْفُسِکُمْأَ لَسْتُ أَ  بِقَوْلِهِ
   فلما أقروا قال عاطفا من غیر فصل بحرف التعقیب

  .فَمَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ
و ذلك یقتضي کون علي ع مشارکا له ص في کونه أولی بالخلق من أنفسھم و ذلك مقتض 

  .بغیر شبھة لفرض طاعته علیھم و ثبوتھا علی ھذا الوجه یفید إمامته
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إن قیل دلوا علی أن من جملة أقسام مولی أولی و أنھا في الخبر مختصة به و أن أولی یفید 

  .اإلمامة
شبھة ]   فیه[قیل أما کون أولی من جملة أقسام مولی فظاھر في العربیة ظھورا ال یدخل في 
و المملوك و علی أحد عرفھا لثبوتھا من جملة أقسامھا و حصول النص منھم علیھا کالمالك 

مَأْواکُمُ   نص أھلھا علی کونھا من جملة األقسام کھما و قد نطق القرآن بذلك في قوله تعالی
وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ   بکم و قوله سبحانه یرید أولی   النَّارُ ھِيَ مَوْالکُمْ

ف بین علماء التأویل و ألنه ال تحتمل لفظة مولی في یرید أولی بالمیراث بغیر خال   الْأَقْرَبُونَ
اآلیتین إال األولی علی أن اشتقاق أقسام مولی یرجع إلی األولی علی ما بینته و ذلك یوجب 

  .حملھا علیه لکونھا حقیقة في األولی دون سائر األقسام
صل لسائر و أما کونھا مقصودة في الخبر دون سائر األقسام فمن وجھین أحدھما أنھا األ

أقسام مولی فیجب حمل مطلقھا علیھا کخطاب سائر الحکماء الثاني اتفاق العلماء بالخطاب 
المخاطبین علی المراد به أبلغ في اإلفھام من    علی أن تقدیم البیان علی المجمل و طریق

  .تأخیره
في یوضح ذلك أن مواضعة المکلف سبحانه علی معنی صالة و زکاة قبل الخطاب بھما أبلغ 

البیان من تأخیر ذلك علیه و أن قول القائل لمن یرید إفھامه أ لست عارفا بأخي زید الفقیه و 
داري الظاھرة بمحلة کذا فإذا قال بلی قال فإن أخي ارتد و داري احترقت أبلغ في اإلبانة عن 
مراده من تأخیر ھذا البیان عن قوله ارتد أخي و احترقت داري لوقوع العلم بمقصوده مع 
الخطاب األول في الحال و تراخیه مع الثاني و الختالف العلماء فیما یتأخر بیانه و ھل ھو 
بیان له أم ال و اتفاقھم علی کون ما تقدم بیانه مفیدا للعلم بالمراد حین یسمع المجمل و إذا 
تقرر ھذا و کنا و خصومنا و کل عارف بأحکام الخطاب متفقین علی أنه ص لو قال بعد 

   قوله
  .نْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُمَ
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أردت بمولی أولی لم یحسن الشك في إرادته بلفظة مولی أولی و لم یستحق المخالف 

جوابا إال التنبیه علی غفلته فتقدیمه ص التقریر علی األولی و إتیانه بعده بالمجمل أبلغ  فیه
  .في بیان مراده من التقریر األول علی ما أوضحناه من ذلك

و لیس ألحد عرف الخطاب أن یقول دلوا علی أن الکالم الثاني مبني علی األول و أن األول 
بیان له ألن دخول الفاء المختصة بالتعقیب في الکالم الثاني یوجب تعلقه باألول علی أخص 
الوجوه و تعلقه به مع احتماله لو انفرد له و لغیره من المعاني دلیل علی کونه بیانا له ألن 

ه ص فمن کنت مواله متعلق بقوله أ لست أولی بکم بمقتضی العطف و تعلقه به یقتضي قول
إرادة مولی لترتبه علیه و کونه بیانا له و قوله ع إثر ذلك فعلي مواله جار ھذا المجرى فیجب 

  .إلحاقه به و الحکم له بمقتضاه
األحق بالتدبیر یقولون  و أما إفادة األولی لإلمامة فظاھر ألن حقیقة األولی األملك بالتصرف

فالن أولی بالدم و بالمرأة و بالیتیم و باألمر بمعنی األحق األملك فإذا حصل ھذا المعني بین 
شخص و جماعة اقتضی کونه مفترض الطاعة علیھم من حیث کان أولی بھم من أنفسھم في 

  وله تعالیتقدیم مراداته و إن کرھوا و اجتناب مکروھاته و إن أرادوا و علی ھذا خرج ق
و علیه قررھم ص و إذا وجب مثله للمنصوص علیه به    بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِھِمْ  النَّبِيُّ أَوْلی

وجبت طاعته علی الوجه الذي کان له ع و وجوبھا علی ھذا الوجه یقتضي إمامته بغیر نزاع 
بحال دون حال أو ء أو  ء دون شي و بھذا التحریر تسقط شبھة من یظن اختصاص أولی بشي

مکلف دون مکلف ألن ترتبھا علی ما قرره ص من فرض الطاعة الثابت عمومھا للمکلفین و 
المشارکة له ص في جمیع ذلك و ألنه ال أحد قال إن مراده بمولی  األحوال و األمور یوجب

  .أولی إال قال بإیجاب طاعته ع علی الجمیع و عمومھا لألحوال و األمور
  من االستدالل أن مجردو الوجه الثاني 

  .مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ  قَوْلِهِ ع
یدل علی أنه ع أراد األولی المفید لإلمامة لما قررناه من وجوه ثالثة منھا أن لفظة مولی حقیقة 
في األول الستقاللھا بنفسھا و رجوع سائر األقسام في االشتقاق إلیھا ألن المالك إنما کان 

لکونه أولی بتدبیر رقیقه و بحمل جریرته و المملوك مولی لکونه أولی بطاعة مالکه و مولی 
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المعتق و المعتق کذلك و الناصر لکونه أولی بنصرة من نصره و الحلیف لکونه أولی بنصرة 
حلیفه و الجار لکونه أولی بنصرة جاره و الذب عنه و الصھر لکونه أولی بمصاھره و األمام و 

ه أولی بمن یلیه و ابن العم لکونه أولی بنصرة ابن عمه و العقل عنه و المحب الوراء  لکون
  .المخلص لکونه أولی بنصرة محبه و مواده

و إذا کانت لفظة مولی حقیقة في األولی وجب حملھا علیھا دون سائر أقسامھا کوجوب 
  .ذلك في سائر الخطاب الجاري ھذا المجرى

کة بین سائر األقسام و غیر مختصة ببعضھا لوجب حمل الثاني أن لفظة مولی لو کانت مشتر
خطابه ص بھا علی جمیع محتمالتھا إال ما منع مانع کوجوب مثل ذلك في خطاب مشترك 

  .فقدت الداللة من المخاطب به علی تخصص مراده ببعض محتمالته
ء مما أتی  الثالث أنه ع جمع الخلق لھذا األمر و أظھر من االھتمام به ما لم یظھر منه في شي

به و ال بد لذلك من غرض مثله ألن خلوه من غرض أو غرض مثله عبث و سفه و ال یجوز 
و ال یجوز أن یرید ع المالك و ال المملوك و ال المعتق و ال المعتق و ال الحلیف  وصفه ع به

 و ال الجار و ال األمام و ال الوراء  و ال الصھر لحصول العلم الضروري بخالف ذلك أجمع و
ال یجوز أن یرید ابن العم ألنه ال فائدة فیه لحصول العلم به قبل خطابه و ال یجوز أن یرید 
والیة المحبة و النصرة لوجوبھما علی کافة المسلمین فال وجه لتخصیصه علیا بھا فلم یبق إال 

  .األولی األحق بالتدبیر األملك بالتصرف
واالة علی الظاھر و الباطن حسب ما و لیس ألحد أن یحمل مراده ع بلفظة مولی علی الم

وجب له ع علی المخاطبین من وجوه منھا أن طریقته المقدمة یمنع منه و منھا کون مولی 
حقیقة في أولی یجب لھا حمل المراد علیھا حسب ما بیناه و منھا وجوب حمل اللفظ 

ی لوجب المحتمل لألشیاء علی جمیع محتمالته فلو کان ما ذکروه مما یحتمله لفظة مول
  .دخوله تحت المراد من غیر منافاة إلرادة األولی

و منھا أن المواالة علی الباطن لیست من أقسام مولی في لغة العرب المخاطبین بھا فال یجوز 
و منھا أنه لو . حمل خطابه ع علی ما ال یفید مطلقه من غیر مواضعة تقدمت و ال بیان تأخر

جب لو أرادھا أن یقول من کان موالي فھو مولی لعلي کانت ھذه الوالیة من جملة األقسام لو
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ألنه و علیا ع ھو المتولیان علی الظاھر و الباطن دون المخاطبین فلما خرج خطابه ص 
بعکس ذلك استحال حمل مولی في الخبر علی والیة الباطن و الظاھر لو کان ذلك شائعا في 

لمخاطبین علی الظاھر و الباطن و ھذا اللغة ألنه یقتضي کون النبي و علي ص ھما المتولیان ل
  .ظاھر الفساد

علی أن الحامل لمخالفینا علی ھذا التأویل المتعسف تخصیص علي ع بما ال یشرکه فیه 
غیره حسب ما اقتضت الحال و الوالیة علی الظاھر و الباطن حاصلة لجماعة من الصحابة 

ال لھا اللھم إال أن یریدوا باتفاق فمنع ذلك من تخصیص علي ع بھا لو کان الخطاب محتم
ذلك تسلیما منھم اإلمامة ]   فیکون[والیة خاصة ال یشرك النبي ص فیھا غیر علي ع لیکون 

  .بغیر شبھة
إن قیل فطریقکم من ھذا الخبر یوجب کون علي ع إماما في الحال و اإلجماع بخالف ذلك 

عادة المستخلفین قیل ھذا یسقط من وجوه أحدھا أنه جرى في استخالفه علیا ص علی 
الذین یطلقون إیجاب االستخالف في الحال و مرادھم بعد الوفاة و ال یفتقرون إلی بیان لعلم 

  .السامعین بھذا العرف المستقر
و ثانیھا أن الخبر إذا أفاد فرض طاعته و إمامته ع علی العموم و خرج حال الحیاة باإلجماع 

  .بقي ما عداه
لوجه فألحقوا بحال حیاة النبي ص أحوال المتقدمین علی و لیس ألحد أن یقول علی ھذا ا

إمامة  علی]  و ال دلیل[أمیر المؤمنین ع ألنا إنما أخرجنا حال الحیاة من عموم األحوال للدلیل 
المتقدمین و سنبین ذلك في ما بعد و ألن کل قائل بالنص قائل بإیجاب إمامته ع بعد النبي 

بما أوضحنا سقط السؤال و وجب إلحاق الفرع  ص بال فصل فإذا کان داال علی النص
  .باألصل

و ثالثھا أنا نقول بموجبه من کونه ع مفترض الطاعة علی کل مکلف و في کل أمر و حال 
منذ النطق به و إلی أن قبضه اهللا تعالی إلیه و إلی اآلن و موسوما بذلك و ال یمنع منه إجماع 

ي حیاة النبي ص کذلك لکونه مرعیا النبي الختصاصه بالمنع من وجود إمامین و لیس ھو ف
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ص و تحت یده و إذا کان مفترض الطاعة فقط لثبوته لألمراء  و إنما کان کذلك ألنه ال ید 

  .فوق یده و ھذا لم یحصل إال بعد وفاته ص
   مراعاة أمیر المؤمنین القوم ال تقدح في إمامته

و مبایعته للقوم و إظھار التسلیم و و ال یمکن القدح في ثبوت إمامته ع بإمساکه عن النکیر 
حضور مجالسھم و الصالة خلفھم و أخذ عطائھم و النکاح من سبیھم و إنکاح عمر ابنته و 

ء و لو  قول العباس له عند وفاة النبي ع أ ال یدخل بنا إلیه فنسأله ھل لنا في ھذا األمر شي
مبایعة العباس و أبي سفیان و کان النص ثابتا لم یجھله العباس و امتناعه بعد وفاته ص من 

ھما سیدا بني عبد مناف و دخوله في الشورى و تقلده األمر بعد عثمان باالختیار و تحکیم 
  .الحکمین

ء من أدلة النص و مع ذلك فھي ساقطة علی أصول  ألن ھذه األمور أجمع غیر قادحة في شي
به و سقوط فرض اإلجابة المسئول عنھا و السائل و ال شبھة في سقوط ما ھذه حاله من الش

  .عنه
أما سالمة النص من القدح بھا فلسالمة الظواھر الدالة علیه من الکتاب و السنة منھا إذ کانت 
أجمع ال یخرج شیئا من نصوص الکتاب و السنة عن اقتضائه للنص بغیر شبھة علی متأمل و 

لقول بإمامته ع و ء مما ذکر مقتض للمصیر إلی موجبھا من ا سالمة الظاھر من القدح بشي
ء ال تعلق له بھما و ألن ثبوت النص علی علي ع باإلمامة یقتضي  سقوط اعتراضھما بشي

ثبوت إمامته بعد النبي ص و إلی حین وفاته ع و ثبوت ذلك في ھذه الحال یقتضي القطع 
علی استمرار عدالته فیھا لو لم تکن العصمة من شروط اإلمامة و الحکم لجمیع أفعاله 

ن إلجماع األمة علی فساد إمامة اإلمام بما یقع من فسق فسقط لذلك أیضا جمیع ما بالحس
اعترضوا به و لم یبق إال الرجوع إلی المنازعة في ظواھر النصوص فیکون ذلك رجوعا لما 
سلموه و إسقاطا لما اعترضوا به و ھو المقصود و استئنافا العتراض النصوص المحروسة 

  .ا سلف بیانه و المنة هللا سبحانهبالحجة من کل شبھة علی م
و أما سقوط ھذه االعتراضات علی أصولنا فما بیناه من کون النص باإلمامة کاشفا عن عصمة 
المنصوص علیه و ال شبھة في سالمة األفعال المعصوم من القدح و الحکم لجمیعھا بالحسن 
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وا أن علیا ع من و بعد معترضھا عن الصواب و أما سقوطھا علی أصولھم فألنھم قد أجمع

رؤساء المجتھدین و ممن ال یعترض اجتھاده باجتھاد واحد سواه و من کانت ھذه حاله فغیر 
ء من اجتھاداته عند أحد منھم و ال مأزور عند اهللا تعالی فکیف یوسع لمن ھذه  ملوم في شي

 أصوله و اعتقاداته في علي ع أن یقدح في عدالته بما اجتھد فیه مع قولھم بصواب کل
  .مجتھد و إن بلغ غایة في التقصیر لو ال قلة اإلنصاف

ء مما ذکرناه و إنمانافینا به ما تدعونه من النص  و لیس لھم أن یقولوا لسنا نخطئه ع في شي
  .علیه

ألنھم متی لم یفرضوا قبح ھذه األمور مع تسلیم النص لم یصح القدح بھا في إمامته ع إذ ال 
ي إمامة منصوص علیه و ال مجتاز  علی أن ھذه األفعال إذا ء من األفعال الحسنة ف قدح بشي

کانت حسنة عند الجمیع فال منافاة بینھا و بین النص الکاشف عندنا عن عصمة المنصوص 
علیه و عن علو رتبته في االجتھاد عندھم و لیس بموجب علیه عندنا و ال عندھم تقلد األمر 

تمکن المرتفع باالضطرار إلی سقوطه و ما علی کل حال و إنما یتعین ھذا الفرض بشرط ال
تبعه من األمور المذکورة و غیرھا فکیف ظن مخالفونا في اإلمامة منافاة النص لما ذکروه من 
األمور لو ال بعدھم عن الصواب علی أنا نتبرع بذکر الوجه في جمیع ما ذکروه مفصال و إن 

  .کنا مستغنین عنه بما ذکرناه
عین بمجموع شروط یجب علی مدعي تکاملھا في علي ع إقامة أما ترك النکیر ففرضه مت

البرھان بذلك و ھیھات أن الممکن فعله من النکیر قد أدلی به ع و ھو التذکار و التخویف و 
التصریح باستحقاقه األمر دونھم و ما زاد علی ذلك من المحاربة موقوف علی وجود الناصر 

المتقدمین علیه من رآه ال    ه ع تمکنا من حربالمفقود في الحال بغیر إشکال و کیف یظن ب
  .یستطیع الجلوس في بیته دونھم لو ال قبیح العصبیة و شدید العناد

و أما البیعة فإن أرید بھا الرضا فمن أفعال القلوب التي ال یعلمھا غیره تعالی بل ال ظن بھا 
ال سیما مع کونھا واقعة عن فیه لفقد أمارتھا و ثبوت ضدھاو إن أرید الصفقة بالید فغیر نافعة 

امتناع شدید و تخلف ظاھر و تواصل إنکار علیه و تقبیح لفعله و مواالة مراجعه بتحدید  
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تارة و تخویف أخرى و تحشیم و تقبیح إلی غیر ذلك مما ھو معلوم و داللة ما وقع علی 

  .ھذا الوجه علی کراھیة المبایع واضحة
یظن معه االنتصار و لھذا صرح ع عند التمکن من القول و أما إظھار التسلیم فعند فقد کل ما 

بوجود األنصار بأکثر ما في نفسه من ظلم القوم له و تقدمھم علیه بغیر حق و سنورد طرفا 
  .منه فیما بعد إن شاء اهللا و ذلك مانع من وقوع تسلیمه عن رضا

و تنبیه الغافل و و أما حضور مجالسھم فلألمر بالمعروف و النھي عن المنکر المتمکن منه 
إرشاد الضال و تعلیم الجاھل و استدراك الفائت و ھذا أمور یختص به ع وجوبھا  مضافا إلی 
غیرھا تمکن منھا و منع من تلك فوجب علیه فعل ما تمکن منه و یسقط عنه فرض الممنوع 

  .منه
القلوب و ألنه  و أما الصالة خلفھم فال داللة علی کونه ع مقتدیا بھم لکون االقتداء من أفعال

أقرأ القوم و أفقھھم فال یجوز له االقتداء بھم حسب ما نص علیه شارع الجماعة ص و ألنه 
إمام الذي ال یجوز التقدم علیه و ال یجوز له اتباع رعیته فھذه أصولنا الموافقة لألدلة یمنع من 

کیف تکون صالة کونه ع مقتدیا بغیره فأما أصول القوم فإنھم یجیزون الصالة خلف الفاسق ف
المسلم خلف أبي بکر داللة علی إمامته أو فضله أو قادحة في عدالة المصلي أو إمامته لو ال 

  .غفلة السائل و جھله بأصوله و أصول خصمه
الذي جعله ألنصار  و أما أخذ العطاء فلیسوا بذي مال یخصھم إعطاؤه و إنما ھو مال اهللا

نصرة و أحق األنصار به علی أن فرض تصریف ھذا اإلسالم و أمیر المؤمنین علي ع زعیم ال
المال مردود إلیه جملة فتمکنه من البعض ال یقتضي رضاه بالمنع من البعض اآلخر و لو کان 
العطاء من مالھم لم یدل علی صواب رأیھم في اإلمامة بإعطائه و ال خطاء علي بأخذه کسائر 

  .العطایا
ون أمرین أما کونھم مستحقین المسبي في الملة أو و أما نکاحه من سبیھم فبنو حنیفة ال یعد

غیر مستحقین و کونھم مستحقین یقتضي إباحة تملك سبیھم و إن کان السابي ظالما لیس 
بإمام و ال بمأموم عدل لو ال ذلك یحرم نکاح المسبي في کل زمان ال إمام فیه منصوص علیه 

م غیر مستحقین یقتضي کونه ع و ال مجتاز  و قد أجمع المسلمون علی خالف ذلك و کونھ
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عاقدا علی خولة الحنفیة لکونه عالما بما یحل و یحرم و ممن ال یقدم علی ما یعلمه حراما 

  .باتفاق
و أما مناکحة عمر فالتقیة المبیحة لإلمساك عن النکیر لما فعلوه من تقلد أمر اإلمامة مبیحة 

 تزید علی حال عبد اهللا بن لذلك لکونه مستصغر في جبنه علی أن حال عمر في خالفه ال
أبي السلول و غیره من المنافقین و قد کانوا یناکحون في زمن النبي ص إلظھار الشھادتین و 
انقیادھم للملة و ھذه حال عمر و علم علي ع بالدلیل کفر عمر کعلم النبي ص بالوحي کفر 

  .ابن أبي السلول و غیره فکما لم یمنع ذلك من مناکحتھم فکذلك ھذا
أما ما روي عن العباس من قوله لعلي ع ادخل بنا إلی النبي ص الحدیث فغیر معلوم فیلزم و 

کذبا من حیث کان ظاھره یقتضي جھل العباس رضي اهللا بالنص  تأوله و األشبه أن یکون
المعلوم لنا الیوم و لمن یتجدد إلی یوم القیامة حسب ما وضحت الحجة به لکل متأمل ال 

لھا علی أنه لو کان ثابتا لکان الوجه في سؤاله لعلي ع استعالم النبي یجوز علی العباس جھ
ص عن األمر و ھل یصیر إلی المستحق له بالنص أم یدفع عنه فامتنع ع من ذلك لعلمه 
بإعالم النبي ص له بخروج األمر عنه إلی القوم المخالفین لما أمر به رسول اهللا ص من 

ظاھرا فیظن من ال بصیرة له أن ذلك نص فتحصل خالفته علیھم لئال یخبر به النبي ص 
شبھة فلذلك ما  عدل عن إجابة العباس رضي اهللا عنه إلی ما سأل و لیس في امتناعه علیه و 
ال قول العباس له داللة علی عدم النص لما بیناه من ثبوته و احتمال قول العباس لما یوافق 

أبي سفیان فألنه ع رأى بشاھد الحال فسادا في  و أما امتناعه من بیعة العباس و. الثابت باألدلة
بیعتھم إما ألنه ص لو بایع للزمه القیام بما ال ناصر له علیه أو لخوف ضرر ممن تم له 
السلطان بمظاھرته بالمناقشة له في سلطانه ببیعة ذین الرجلین المعظمین في قومھما أ ال ترى 

ع إظھار اإلمساك و لزوم منزله فکیف به لو إلی لجاجھم في بیعته خوفا منه و إلجائه إلیھا م
  .عن بیعتھما   علم کونه مبایعا لنفسه فلذلك ما عدل

و أما دخوله في الشورى فللضرورة الداعیة إلی ذلك إذ کان العاقد لھا موجبا علی القوم 
الدخول فیھا و ھو ممن قد علمت حاله و شدیدإقدامه و تھجمه علی    الذین یخبرھم
تج ص القوم بمناقبه و ذرائعه إلی الخالفة و ما أنزل اهللا فیه و ذکره رسوله ص مخالفه و لیح
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من النصوص الدالة علی إمامته و ما کان متمکنا لو ال دخوله في الشورى من ذلك فصار 

لعاقد الشورى و لیتوصل ع    دخوله لھذا الوجه واجبا لیس یقدح في إمامته و ال منصوب
ام بما جعل إلیه النظر فیه من األمور الدینیة التي من أوضح برھان بالدخول مع القوم إلی القی

علی ما تقولھا الشیعة من مشارکة عمر للقوم في سوء الرأي في اإلسالم و أھله و اتفاقھم 
علی عداوة النبوة و أھلھا و المتحققین بوالیتھا لمن أنصف نفسه و تأمل ھذه الحال و منھا  

و إخباره أنه لو کان حیا ما یخالجه في تقلیده أمر اإلمامة شك  یمینه سالما مولی أبي حذیفة
و خطاؤه في ھذا من وجوه أولھا أنه إخبار عن إیجابه إمامة سالم من غیر رویة و ال مشاورة 

  .مع العلم بأن فعله لیس بحجة و إیجاب ما لیس علی إیجابه دلیل قبیح
ار باختصاص اإلمامة بقریش و مبطل و ثانیھا أنه نقیض الحتجاجه یوم السقیفة علی األنص

إلمامة أبي بکر المبنیة علی سقوط حجة األنصار بالقربی و إمامته لکونھا فرعا إلمامة أبي بکر 
  .بإجماع و مفسد للظاھر من مذاھب الخصوم في مراعاة القرشیة في صفات اإلمام

الب ع و ثالثھا حصول العلم الضروري بفساد رأي من رجح سالما علی علي بن أبي ط
العباس رضي اهللا عنه و المختارین للشورى و وجوه بني ھاشم و أعیان المھاجرین و 

تأمل خطاب ھذا القائل علم أن مقصوده  ء من أحواله فضال عن جمیعھا و من األنصار في شي
الوضع من الصحابة و القرابة و استخفافه بأقدارھم و تھاونه بنکیرھم علیه و قلة فکره 

  .نھم بأدنی تأملبالمناقضة بی
و رابعھا أنه تحقیق لما ترویه الشیعة من تقدم المعاھدة منه و من صاحبه و أبي عبیدة و 
سالم مولی أبي حذیفة علی نزع ھذا األمر من بني ھاشم لو قد مات محمد ص لو ال ذلك لم 
 یکن لیمینه سالما و إخباره عن فقد الشك فیه مع حضور وجوه الصحابة و أھل السوابق و

ء وجه یعقل و کذلك القول في یمینه أبا عبیدة  الفضائل و الذرائع التي لیس لسالم منھا شي
بن الجراح علی الروایة األخرى و لیس ألحد أن یجعل سکوت الصحابة عنه داللة علی 

  .صوابه فیما ذکرناه عنه من المطاعن علیه
ا محتمل للخوف و حصول ألن السکوت ال یدل علی الرضا بجنب االحتمال لغیره و ھو ھاھن

فیما قدمناه    المفسدة کاحتماله للرضا فال یجوز القطع إال بداللة و ألن البرھان واضح یخطبه
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و األمر ظاھر علی وجه ال لبس فیه من المناقصة للظاھر و التحجر و األمر بقتل من ال 

   یمینیستحق القتل علی رأي أحد و إیجاب قول المشھود له بضعف الرأي و الدین و 
  .ء من ذلك بسکوت محتمل الموالي الفجار و الشك في وجوه األبرار فال اعتبار في شي

علی أن تأمل ھذا یوضح عن فساد طریقتھم في کون اإلمساك عن النکیر حجة في الدین 
  .لحصوله مع ما یعلم قبحه بقریب من االضطرار

   في دفن الرجلین مع النبي في حجرته
ضرب    ھما بالدفن مع النبي ص في حجرته و فیه ترك لتوقیره عنو مما یعم الرجلین أمر

  .المعاول لدیه لثبوت حرمته بعد الوفاة کالحیاة
و فیه أن ھذه الحجرة ال یخلو أن یکون موروثة کما نقول أو صدقة کما یقولون و کونھا 

ھا صدقة موروثة یقتضي قبح التصرف فیھا بغیر إذن الوارث و لم یستأذناه بغیر شبھة و کون
یمنع من التصرف فیھا علی کل حال کسائر الصدقات و دعوى کونھا لعائشة باطل من وجوه 

  .منھا أن الظاھر کونھا ملکا له ع و ال داللة بانتقالھا
فأضاف البیوت إلیه و ألن المعلوم أنه ص لما   - ال تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِيِ  و منھا قوله تعالی

ع مکان مسجده و حجرته فبناه فلما وصل أھله و أزواجه أنزل کال ھاجر إلی المدینة ابتا
  .منھم منازله

و منھا أنه لم یرو أحد إیذان عائشة بدفن النبي ص في بیت سکناھا و لو کان بیتا لھا لم 
یدفن إال بإذنھا و منھا أن غایة ما یتعلق به في ذلك دعوى عائشة و قد ردوا دعوى فاطمة ع 

یفید السکنی بدلیل تناول ھذا اإلطالق   - وَ قَرْنَ فِي بُیُوتِکُنَ  سبحانهو قوله . و ھي أعدل
  لجمیع األزواج و ال أحد یدعي ملکا لواحدة منھن عدا عائشة

   بعض مطاعن الثالث
و أما مطاعن الثالث فأمور کثیرة منھا رده الحکم بن أبي العاص بعد نفي رسول اهللا ص إیاه 

سالم و إقرار المتقدمین ذلك النفي و إدخاله المدینة علی و إباحة دمه متی دخل دار اإل
مراغمة من بني ھاشم و سائر المسلمین و اتخاذ ابنه مروان بطانة و بسط یده و روایة  في 

  .أمور المسلمین و إعطاؤه خمس إفریقیة مع ظھور حاله و سوء رأیه في اإلسالم و أھله



  
  
  
  
  
  

  ٥١٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
لی اإلسالم أمور المسلمین کالولید بن عقبة بن و منھا تقلیده المشھورین بالفسق و التھمة ع

أبي معیط المشھود له و لسائر نسله بالنار لإلخوة التي بینھما علی الکوفة و توقفه عن عزله 
مع ظھور فساده في الوالیة و مجاھرته بالفسق و توقفه عن إقامة الحد علیه مع إقامة الشھادة 

س و ھو سکران و تقلید سعید بن العاص بعد بشرب الخمر و إتیانه المسجد و صالته بالنا
عزله الولید و إقراره علی الوالیة مع عظیم الشکایة لجوره و قبیح سیرته و قوله إنما ھذا 
السواد بستان لقریش إلی أن أخرجه المسلمون منھا قسرا مراغمة لعثمان و رده بعد ذلك 

د عبد اهللا بن عامر بن کریز علی والیا علیھم و منعھم له من دخول الکوفة باالضطرار و تقلی
البصرة للخولة التي بینھما و عبد اهللا بن أبي سرح علی مصر للرضاعة التي بینھما و یعلی بن 

علی البحرین لکونه ابن    أمیة و یقال ابن منیة علی الیمن و أسید بن األخنس بن الشریق
  .عمته

یة المرضین السیرة و ھذا من عظیم و عزل المأمونین من الصحابة علی الدین المختارین الوال
  .المنکرات

و منھا استئثاره بمال اهللا تعالی و تفریقه في بني أمیة و تفضیلھم في العطاء علی المھاجرین و 
  .األنصار و في ھذا ما فیه

  .و منھا تمزیق المصاحف و تحریقھا و طرحھا في الحشوش و ھذا ضالل
مره بضربه بغیر جرم حتی کسرت أضالعه بالضرب و منھا استخفافه بعبد اهللا بن مسعود و أ

  .و موته من ذلك و ھو من وجوه الصحابة
و منھا ضرب عمار بن یاسر إلنفاذه وصیة ابن مسعود حتی فتق و إغماؤه من الضرب یوما و 

  .لیلة
و منھا إخراج أبي ذر إلی الشام ألمره بالمعروف ثم حمله من الشام إلنکاره علی معاویة 

ب و السنة مھانا معسفا و استخفافه به و نیله من عرضه و تسمیته بالکذاب مع خالفه للکتا
شھادة النبي ص له بالصدق و نفیه عن المدینة إلی الربذة حتی مات بھا رحمه اهللا تعالی 

  .مغربا
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و منھا استخفافه بعلي ع حین أنکر علیه تکذیب أبي ذر و منھا عزل عبد اهللا بن األرقم عن 

  .أنکر علیه إطالق األموال لبني أمیة بغیر حقبیت المال لما 
و منھا قوله لعبد الرحمن بن عوف یا منافق و ھو الذي اختاره و عقد له و منھا حرمانه 
عائشة و حفصة ما کان أبو بکر و عمر یعطیانھما و سبه لعائشة و قوله و قد أنکرت علیه 

  .ن الرجال و بیضانھااألفاعیل القبیحة لئن لم تنتھي ألدخلن علیك الحجرة سودا
و منھا ھدر دم الھرمزان و جفینة قتیلي ابن عمر و اعتذاره من ذلك بأن الناس قریبو عھد 

  .بقتل أبیه
الناس منه و  و منھا حمایة الکالء و تحریمه علی المسلمین و تخصصه به و منع غلمانه

  .تنکیلھم بمن أراده
ت من ضربه إلنکاره علیه ما یأتیه غلمانه و منھا ضربه عبد اهللا بن حذیفة بن الیمان حتی ما

  .إلی المسلمین في رعي الکالء
و منھا أکله الصید و ھو محرم مستحال و صالته بمنی أربعا و إنکاره متعة الحج مع إجماع 

  .األمة علی خالف ما فعل
اً مِائَةَ سَوْطٍ وَ حَمْلُهُ عَلَی جَمَلٍ الْجُمَحِيَّ وَ کَانَ بَدْرِیّ   وَ مِنْھَا ضَرْبُهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَنْبَلٍ

لِكَ یُطَافُ بِهِ فِي الْمَدِینَةِ لِإِنْکَارِهِ عَلَیْهِ الْأَحْدَاثَ وَ إِظْھَارِهِ عُیُوبَهُ فِي الشِّعْرِ وَ حَبْسُهُ بَعْدَ ذَ
   مُوثَقاً بِالْحَدِیدِ حَتَّی کَتَبَ إِلَی عَلِيٍّ وَ عَمَّارٍ مِنَ الْحَبْسِ

  لِغْ عَلِیّاً وَ عَمَّاراً فَإِنَّھُمَاأَبْ
  بِمَنْزِلِ الرُّشْدِ إِنَّ الرُّشْدَ مُبْتَدِرٌ

   لَا تَتْرُکَا جَاھِلًا حَتَّی یُوَقِّرَهُ
  دِینُ الْإِلَهِ وَ إِنْ ھَاجَتْ بِهِ مِرَرٌ

  لَمْ یَبْقَ لِي مِنْهُ إِلَّا السَّیْفُ إِذْ عَلِقَتْ
  الصَّادِقُ الْبَرَرُ  حَبَائِلُ الْمَوْتِ فِینَا

   یَعْلَمُ بِأَنِّي مَظْلُومٌ إِذَا ذُکِرَتْ
  .وَسْطُ النَّدَى حِجَاجُ الْقَوْمِ وَ الْعُذُرُ
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إِلَی خَیْبَرَ  فَلَمْ یَزَلْ عَلِيٌّ ع بِعُثْمَانَ یُکَلِّمُهُ حَتَّی خَلَّی سَبِیلَهُ عَلَی أَنْ لَا یُسَاکِنَهُ بِالْمَدِینَةِ فَسَیَّرَهُ

هِ مِنْ فَأَنْزَلَهُ قَلْعَةً بِھَا تُسَمَّی الْقَمُوصُ فَلَمْ یَزَلْ بِھَا حَتَّی نَاھَضَ الْمُسْلِمُونَ عُثْمَانَ وَ سَارُوا إِلَیْ
  کُلِّ بَلَدٍ فَقَالَ فِي الشِّعْرِ

   لَوْ لَا عَلِيٌّ فَإِنَّ اللَّهَ أَنْقَذَنِي
  دِعَلَی یَدَیْهِ مِنَ الْأَغْلَالِ وَ الصَّفَ
    لَمَا رَجَوْتُ لَدَي شَدٍّ بِجَامِعَةٍ

  یُمْنَی یَدَيَّ غِیَاثُ الْفَوْتِ مِنْ أَحَدٍ
     نَفْسِي فِدَاءُ عَلِيٍّ إِذْ یُخَلِّصُنِي

  مِنْ کَافِرٍ بَعْدَ مَا أَغْضَی عَلَی صَمَدٍ
أنکر منھا تسییر حذیفة بن الیمان إلی المدائن حین أظھر ما سمعه من رسول اهللا ص فیه و 

  .أفعاله فلم یزل یعرض بعثمان حتی قتل
و منھا نفي األشتر و وجوه أھل الکوفة عنھا إلی الشام حین أنکروا علی سعید بن العاص و 

  .نفیھم من دمشق إلی حمص
و منھا معاھدته لعلي ع و وجوه الصحابة علی الندم علی ما فرط منه و العزم علی ترك 

رة بعد مرة و إصراره علی ما ندم منه و عاھد اهللا معاودته و نقض ذلك و الرجوع عنه م
ء و بطانة السوء و تقلید الفسقة أمور  تعالی و أشھد القوم علی ترکه من االستئثار بالفي

  .المسلمین
و منھا کتابه إلی ابن أبي سرح بقتل رؤساء المصریین و التنکیل باألتباع و تخلیدھم الحبس 

یھم و یسیر به فیھم من الجور الذي اعترف به و عاھد إلنکارھم ما یأتیه ابن أبي سرح إل
  .علی تغییره

  .و منھا تعریضه نفسه و من معه من األھل و األتباع للقتل و ال یعزل والة السوء
و منھا استمراره علی الوالیة مع إقامته علی المنکرات الموجبة للفسخ و تحریم التصرف في 

  .ستحق عندھم مع ثبوت الفسقأمر األمة و ذلك تصرف قبیح لکونه غیر م
   ما یقدح في عدالة القوم
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و األذى و الوضع من   -و مما یقدح في عدالة الثالثة قصدھم أھل بیت نبیھم ع بالتحیف

  .أقدارھم و اجتناب ما یستحقونه من التعظیم
فمن ذلك أمان کل معتزل بیعتھم ضررھم و قصدھم علیا ع باألذى لتخلفه عنھم و اإلغالظ 

لخطاب و المبالغة في الوعید و إحضار الحطب لتحریق منزله و الھجوم علیه بالرجال له في ا
من غیر إذنه و اإلتیان به ملببا و اضطرارھم بذلك زوجته و بناته و نسائه و حامته من بنات 
ھاشم و غیرھم إلی الخروج عن بیوتھم و تجرید السیوف من حوله و توعده بالقتل إن امتنع 

یفعلوا شیئا من ذلك بسعد  بن عبادة و ال بالخباب بن المنذر و غیرھما ممن  من بیعتھم و لم
  .الزمان   تأخر عن بیعتھم حتی مات أو طویل

دعوى جابر بن عبد    و من ذلك ردھم دعوى فاطمة ع و شھادة علي و الحسنین ع و قبول
  .اهللا في الجنینات و عائشة في الحجرة و القمیص و النعل و غیرھما

  .ا تفضیل الناس في العطاء و االقتصار بھم علی أدنی المنازلو منھ
و المؤلفة قلوبھم و مکیدي اإلسالم من بني    و منھا عقد الرایات و الوالیات لمسلمة القبح
  .ء من ذلك لشي   و اجتناب تأھلھم   أمیة و بني مخزوم و غیرھما و اإلعراض عنھم
و تقدیمھم علی رقاب العالم کمعاویة و خالد و و منھا مواالة المعروفین ببغضھم و حسدھم 

و ابن کریز و من ضارعھم  أبي عبیدة و المغیرة و أبي موسی و مروان و عبد اهللا بن أبي سرح
في عداوتھم و الغض من المعروفین بوالیتھم و قصدھم باألذى کعمار و سلمان و أبي ذر و 

  .بوالیتھم ع   لتخصصالمقداد و أبي بن کعب و ابن مسعود و من شارکھم في ا
و منھا قبض أیدیھم عن فدك مع ثبوت استحقاقھم لھا علی ما بیناه و إباحة معاویة الشام و 

مصر و المغرب و أمثالھم من    أبي موسی العراق و ابن کریز البصرة و ابن أبي سرح
  .المشھورین بکید اإلسالم و أھله

و تحاملھم علیھم کأمثاله من و تأمل ھذا بعین إنصاف یکشف لك عن شدید عداوتھم 
األفعال الدالة علی تمیز العدو من الولي و ال وجه لذلك إال تخصصھم بصاحب الشریعة ص 

بذل الجھد في طاعته و المبالغة في    في النسب و تقدمھم لدیه في الدین و تحققھم من
   متأمل علی   نصیحته و نصرة ملته بما ال یشارکون فیه و في ھذا ما ال یخفی ما فیه
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   القسم الثاني في المثالب

  ]النکیر علی أبي بکر و عمر و أمور متفرقة[
ما حفظ عن وجوه الصحابة و فضالء السابقین و التابعین من : و ممّا یقدح في عدالتھم

الطعن علیھم، و ذمّ أفعالھم، و التصریح بذمھم، و تصریحھم ھم بذلك عند الوفاة، و 
  .علی ما فرط منھم   تحسّرھم

  :فأما أقوال الصحابة و التابعین القادحة في عدالتھم
  ] نکیر أمیر المؤمنین ع[

ما حفظ عن علي أمیر المؤمنین علیه السالم من التظلّم منھم، و التصریح و التلویح بتقدّمھم 
  .علیه بغیر حقّ في مقام بعد مقام

  .لَا أُبَایِعُکُمْ وَ أَنْتُمْ أَحَقُّ بِالْبَیْعَةِ لِي]  أَنَا[لَّهِ وَ ال: حِینَ أَرَادُوهُ بِالْبَیْعَةِ لِأَبِي بَکْرٍ  کَقَوْلِهِ
  .  یَا ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَ کادُوا یَقْتُلُونَنِي:  وقَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ

مُنْذُ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ  -أَوْ مَا زِلْتُ مَظْلُوماً -لَمْ أَزَلْ مَظْلُوماً:  وقَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِي عِدَّةِ مَقَامَاتٍ
  .صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ

  .ظُلِمَتِ الْحَجَرُ وَ الْمَدَرُ:  وقَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ
لِّھِمْ بَغَیْتَ، وَ إِنِّي کُنْتُ زَعَمْتَ لِکُلِّ الْخُلَفَاءِ حَسَدْتَ وَ عَلَی کُ: وجَوَابُهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِمُعَاوِیَةَ

مَا عَلَی أُقَادُ إِلَی بِیعَتِھُمْ کَمَا یُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ، أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تَذُمَّ فَمَدَحْتَ، وَ 
رَبِّ : اباً فِي یَقِینِهِ، وَ لَقَدْ قَالَ نُوحٌالْمُؤْمِنِ أَنْ یَکُونَ مَظْلُوماً إِذَا لَمْ یَکُنْ شَاکّاً فِي دِینِهِ وَ لَا مُرْتَ

  ..شَدِیدٍ   رُکْنٍ  لَوْ أَنَّ لِي بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلی: مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ، وَ قَالَ لُوطٌ  إِنِّي
  .فصرّح بظلم القوم له، و وضوح عذره بقصور یده عن االنتصار منھم

وَ لَقَدْ بَارَأَ مَنْ قَدَّمَتْ وَ فَضَّلَتْ بَنُو قَیْلَةَ یَوْمَ السَّقِیفَةِ، فَاحْتَجُّوا :  ابِوجَوَابُهُ لَهُ فِي ھَذَا الْکِتَ
بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ، أَوْ لَا فَالْأَنْصَارُ عَلَی    بِالْقُرْبَی، فَانْ یَکُنِ الْفَلَجُ

  ..دَعْوَاھَا 
  .فصرّح أنّ القوم المتقدّمین علیه ال یعدون أن یکونوا ظالمین له و األنصار
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وَ قَدْ أَھْلَكَ اللَّهُ الْجَبَابِرَةَ عَلَی أَفْضَلِ :  وقَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِي خُطْبَتِهِ الْمَشْھُورَةِ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ

اتَ ھَامَانُ، وَ ھَلَكَ فِرْعَوْنُ، وَ قُتِلَ عُثْمَانُ، أَلَا وَ إِنَّ بَلِیَّتَکُمْ قَدْ أَحْوَالِھِمْ وَ آمَنِ مَا کَانُوا، وَ مَ
  .عَادَتْ کَیَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ فِیهِ نَبِیَّکُمْ

فکنّی عن األول بھامان، و عن الثاني بفرعون، و صرّح بذکر عثمان الرتفاع التقیة عنه في 
لطعن علیه، و شبّه حالھم و المتّبعین لھم کیوم بعث فیه أمره، لمشارکة السامعین له في ا

  .محمّد صلّی اللّه علیه و آله، و ھذا صریح بالتضلیل
فِیهِ، وَ مَنْ لَمْ أَھَبْهُ لَهُ، وَ مَنْ    وَ لَقَدْ سَبَقَنِي فِي ھَذَا الْأَمْرِ مَنْ لَمْ أُشْرِکْهُ: وقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِیھَا

  عَلی  نْهُمِنْهُ تَوْبَةٌ إِلَّا بِنَبِيٍّ یُبْعَثُ، أَلَا وَ لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، أَشْرَفُ مِلَیْسَ لَهُ 
  . شَفا جُرُفٍ ھارٍ، فَانْھارَ بِهِ فِي نارِ جَھَنَّمَ

، و أنه أتی بذلك ما ال فصرح بأنّ المتقدّم علیه تقدّم من غیر استحقاق و ال إذن من المستحقّ
  یغفر إال بنبيّ یبعث، فغلق الغفران بما ال یکون، و لم یکتف بذلك حتی أخبر أنه أشرف منه

  . فَانْھارَ بِهِ فِي نارِ جَھَنَّمَ: شَفا جُرُفٍ ھارٍ، و لم یرض بذلك حتّی قال  عَلی
، مِلْتُمْ عَلَيَّ فِیھَا مَیْلَةً وَاحِدَةً، کُنْتُمْ فِیھَا غَیْرَ وَ لَقَدْ مَضَتْ مِنْکُمْ أُمُورٌ  وَ سَلَفَتْ: وَ قَالَ فِیھَا

سَبَقَ الرَّجُلَانِ، وَ قَامَ الثَّالِثُ کَالْغُرَابِ ھِمَّتُهُ : شَاءُ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ] أَ[مَحْمُودِي الرَّأْيِ، أَمَا لَوْ 
حَاهُ وَ قُطِعَ رَأْسُهُ کَانَ خَیْراً لَهُ، شُغِلَ عَنِ الْجَنَّةِ، وَ النَّارُ ، لَوْ قُصَّ جَنَا] وَیْلَهُ[بَطْنُهُ، وَ فَرْجُهُ أمله 

  .  أَمَامَهُ
فأخبر علیه السالم بتحاملھم علیه و ظلمھم جمیعا له، و أنّ الثالث یلي بذلك السابقین إلی 

  .ظلمه
قَمَّصَھَا دُونِيَ الْأَشْقَیَانِ، وَ نَازَعَانِي فِیمَا لَیْسَ وَ لَئِنْ تَ: وقَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِي خُطْبَتِهِ الْوَسِیلَةِ

عَلَیْهِ وَرَدَا، وَ بِئْسَ مَا ] مَا[لَھُمَا بِحَقٍّ وَ ھُمَا یَعْلَمَانِ، فَرَکِبَاھَا ضَلَالَةً وَ اعْتَقَدَاھَا جَھَالَةً، فَلَبِئْسَ 
مِنْ مَحَلِّھِمَا، وَ یَبْرَأُ کُلٌّ مِنْھُمَا مِنْ صَاحِبِهِ بِقَوْلِهِ لِقَرِینِهِ إِذَا  ] یَتَلَاعَنَانِ[   لِأَنْفُسِھِمَا مَھَّدَا، ببالغتان

  .  یا لَیْتَ بَیْنِي وَ بَیْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَبِئْسَ الْقَرِینُ: الْتَقَیَا
رُورِ الْمُنْقَطِعِ، وَ کَانَا مِنْهُ عَلَی شَفَا مِنَ وَ لَیْسَ رَتَعَا فِي الْحُطَامِ الْمُتَصَرِّمِ وَ الْغُ: وقَوْلُهُ فِیھِمَا

نَ عَبُّودٍ، وَ الْأَجَلِ وَ مَنْدُوحَةٍ مِنَ الْأَمَلِ، فَقَدْ أَمْھَلَ اللَّهُ شَدَّادَ بْنَ عَادٍ وَ بَلْعَمَ بْنَ بَاعُورَا وَ ثَمُودَ بْ
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ذَا أَتَتْھُمُ الْأَرْضُ بَرَکَاتِھَا أَخَذَھُمُ اللَّهُ بَغْتَةً، فَمِنْھُمْ مَنْ نِعَمَهُ ظاھِرَةً وَ باطِنَةً، حَتَّی إِ  أَسْبَغَ عَلَیْھِمْ

أَھْلَکَتْهُ أَرْدَتْهُ الْخَسْفَةُ، وَ مِنْھُمْ مَنْ أَحْرَقَتْهُ الظُّلْمَةُ، وَ مِنْھُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّیْحَةُ، وَ مِنْھُمْ مَنْ 
، وَ لَمْ یَکُنْ حَالُ الظَّالِمِینَ إِلَّا   یَظْلِمَھُمْ وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَھُمْ یَظْلِمُونَالرَّجْفَةُ، وَ ما کانَ اللَّهُ لِ

إِلَیْهِ الظَّالِمُونَ وَ آلَ إِلَیْهِ الْأَخْسَرُونَ ]  ى[کَخَفْقَةٍ أَوْ وَمِیضِ بَرْقَةٍ، حَتَّی لَوْ کُشِفَ لَكَ عَمَّا ھَوَ 
  ذِکْرُهُ مِمَّا ھُمْ فِیهِ مُقِیمُونَ، خِزْيٌ فِي الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یُرَدُّونَ إِلی لَھَرَبْتَ الی اللَّهِ عَزَّ

  .  أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
  .و ھذا نصّ جلّي منه علیه السالم علی ضالل المتقدّمین علیه

وَ اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَھَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، وَ إِنَّهُ لَیَعْلَمُ أَنَّ : امُ فِي خُطْبَةِ الشِّقْشِقِیَّةِوقَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلَ
ونَھَا مَحَلِّي مِنْھَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَا، یَنْحَدِرُ مِنْهُ السَّیْلُ وَ لَا یَرْقَی إِلَیْهِ الطَّیْرُ، فَسَدَلْتُ دُ

اً، وَ طَوَیْتُ عَنْھَا کَشْحاً، وَ طَفِقْتُ أَرْتَئِي بَیْنَ أَنْ أَصُولَ بِیَدٍ جَذَّاءَ، أَوْ أَصْبِرَ عَلَی طَخْیَةٍ ثَوْب
عَمْیَاءَ، فَرَأَیْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَی ھَاتَیْكَ أَحْجَی، فَصَبَرْتُ وَ فِي الْعَیْنِ قَذًى وَ فِي الْحَلْقِ شَجاً 

  .نَھْباً أَرَى تُرَاثِي 
بما تدعی له من األلقاب    فعدل علیه السالم عن تسمیة المتقدّم علیه و تکنیته و تلقیبه

الحسنة إلی أقبح األلقاب، و ذلك غایة في االستخفاف به، و صرّح بأنه تولّی األمر دونه مع 
منه  علمه بکونه منه کالقطب من الرحی الّذي ال یتمّ صالحھا من دونه، مع کونه في الذروة

الّتي ینحدر عنھا السیل و ال یرقی إلیھا الطیر لعلوّھا، و أنّه ظلّ مرتئیا في الصولة بالظالم مع 
عدم الناصر المعبّر عنه بقصر الید، أو یصبر علی العظیمة، و أنه رجّح الصبر من حیث کانت 

ه القذا و الصولة بغیر ناصر ال ترفع ظلما و تؤثر ھالك الصائل، ثم وصف حاله صابرا في عین
  .في حلقه الشجا، و ذلك موکّد لما قلناه

  .و مرّ في کالمه مصرحا بالتظلّم من الثاني و الثالث، و وصف خالفتیھما بالضالل کاألول
وا فَلَمَّا نَھَضْتُ بِالْأَمْرِ نَکَثَتْ طَائِفَةٌ وَ قَسَطَتْ شِرْذِمَةٌ وَ مَرَقَ آخَرُونَ، کَأَنَّھُمْ لَمْ یَسْمَعُ: وَ قَالَ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُھا لِلَّذِینَ ال یُرِیدُونَ عُلُو�ا فِي الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ : اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ
مْ زِبْرِجُھَا، أَمَا ، بَلَی وَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعُوھَا وَ لَکِنْ حُلِّیَتِ الدُّنْیَا فِي أَعْیُنِھِمْ وَ رَاقَھُ  الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ

مَا أَخَذَ وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ لُزُومُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ 
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، لَأَلْقَیْتُ حَبْلَھَا عَلَی غَارِبِھَا، اللَّهُ عَلَی وُلَاةِ الْأَمْرِ أَنْ لَا یُقَارُّوا  عَلَی کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ

  .عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ  وَ لَسَقَیْتُ آخِرَھَا بِکَأْسِ أَوَّلِھَا، وَ لَأَلْفَوْا دُنْیَاھُمْ أَھْوَنَ
فوصفھم بإیثار الدنیا علی اآلخرة علی وجه یوجب علی المتمکّن من ذلك منعھم بالقھر، و 

قدّمین علیه بجعلھم آخرا ألوّلھم، و صرّح باستحقاق الجمیع الموافقة سوّى بینھم و بین المت
عن الظلم و إیثار العاجلة علی اآلجلة، و أنّه إنّما أمسك عن أولئك و قاتل ھؤالء لعدم 
التمکّن ھناك، لفقد الناصر، و حصوله ھاھنا لکثرته، و ھذا تصریح منه علیه السالم بظلم 

  .القوم له
بَلَی قَدْ کَانَتْ لَنَا فَدَكٌ مِنْ جَمِیعِ مَا أَظَلَّهُ الْفَلَكُ، :  السَّلَامُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَی ابْنِ حُنَیْفٍ وقَوْلُهُ عَلَیْهِ

  ..فَشَحَتْ فِیھَا نُفُوسُ قَوْمٍ، وَ سَخَتْ عَنْھَا نُفُوسُ آخَرِینَ
  .فھذا نصّ علی ظلم اآلخذین لفدك منه و من آله علیھم السالم

أَنَا أَنْفُ الْھُدَى وَ عَیْنَاهُ، أَ لَا أُنَبِّئُکُمْ بِحَاجِبَيِ الضَّلَالَةِ، تَبْدُو : عَلَیْهِ السَّلَامُ الْمَشْھُورُ وقَوْلُهُ
  .مَخَازِیھِمَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ

هِ تَعَالَی، وَ اللَّهِ لَیَقْضِیَنَّ لِيَ اللَّهُ وَ اللَّهِ، لَأُخَاصِمَنَّ أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ إِلَی اللَّ:  وقَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ
  .عَلَیْھِمَا

بَایَعَ وَ اللَّهِ النَّاسُ أَبَا بَکْرٍ وَ أَنَا أَوْلَی بِھَا مِنِّي بِقَمِیصِي ھَذَا، :  وقَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ الْمُسْتَفِیضُ
قْتُ کَلْکَلِي بِالْأَرْضِ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَکْرٍ ھَلَكَ وَ اسْتَخْلَفَ فَکَظَمْتُ غَیْظِي وَ انْتَظَرْتُ أَمْرَ رَبِّي وَ أَلْزَ

مْرَ عُمَرَ، وَ قَدْ وَ اللَّهِ عَلِمَ أَنِّي أَوْلَی النَّاسِ بِھَا مِنِّي بِقَمِیصِي ھَذَا، فَکَظَمْتُ غَیْظِي وَ انْتَظَرْتُ أَ
: الْجَدَّةِ، وَ قَالَ]  کَسَھْمِ[رَى، وَ جَعَلَنِي سَادِسَ سِتَّةٍ کستھم رَبِّي، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ ھَلَكَ وَ جَعَلَھَا شُو

  .  رْضِاقْتُلُوا الْأَقَلَّ، وَ مَا أَرَادَ غَیْرِي، فَکَظَمْتُ غَیْظِي وَ انْتَظَرْتُ أَمْرَ رَبِّي وَ أَلْزَقْتُ کَلْکَلِي بِالْأَ
أَنَا أَوْلَی بِالنَّاسِ مِنِّي بِقَمِیصِي ھَذَا، ] وَ[بِیَّهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَبَضَ اللَّهُ نَ:  وقَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ

مِنْ ]   الْبُھْمِ[الیھم  وَ إِنَّ أَوَّلَ شِقْصِنَا إِبْطَالُ حَقِّنَا مِنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا رَقَّ أَمْرُنَا طَمِعَتْ رُعْیَانُ
  .الْھُدَى بِالْأَبْرَارِ   یُعْرَفُقُرَیْشٍ فِینَا، وَ إِنَّمَا 

  .في کالم طویل
  .و ھذا تصریح منه علیه السالم بکونه أولی الناس باألمر، و أنّ المتقدّم علیه ظالم
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ھِمْ ، وَ غَیْرِ  و منه مارُوِيَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، وَ عَنْ رُشَیْدٍ الْھَجَرِيِّ، وَ عَنْ أَبِي کُدَیْنَةَ الْأَسَدِيِ

کُنَّا جُلُوساً فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَیْنَا : مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِأَسَانِیدَ مُخْتَلِفَةٍ قَالُوا
رَوْنَ مَا أَرَى أَ مَا تَ: أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ مِنَ الْبَابِ الصَّغِیرِ یُھْوِي بِیَدِهِ عَنْ یَمِینِهِ یَقُولُ

النَّارِ یُشِیرُ إِلَيَّ بِیَدِهِ ]   سَدَفِ[أَرَى أَبَا بَکْرٍ عَتِیقاً فِي : یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا الَّذِي تَرَى قَالَ: قُلْنَا
  .اسْتَغْفِرْ لِي، لَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ: یَقُولُ

  .رْضَی عَنْھُمَا حَتَّی یُرْضِیَانِي، وَ ایْمُ اللَّهِ لَا یُرْضِیَانِي أَبَداًأَنَّ اللَّهَ لَا یَ: وَ زَادَ أَبُو کُدَیْنَةَ
  .الْوَھْدَةُ الْعَظِیمَةُ: وَ سُئِلَ عَنِ السَّدَفِ فَقَالَ

مَا : لَ لِيعَلَیْهِ السَّلَامُ فِي بَعْضِ اللَّیْلِ، فَقَا]  عَلِيٍ[دَخَلْتُ عَلَی : ورَوَوْا عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ
أَ لَا أُحَدِّثُكَ : اللَّهَ، قَالَ: حُبُّكَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، قَالَ اللَّهَ قُلْتُ: جَاءَ بِكَ فِي ھَذِهِ السَّاعَةِ قُلْتُ

مِنِینَ، أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ بَلَی یَا أَمِیرَ الْمُؤْ: بِأَشَدِّ النَّاسِ عَدَاوَةً لَنَا وَ أَشَدِّھِمْ عَدَاوَةً لِمَنْ أَحَبَّنَا قُلْتُ
: ادْنُ مِنِّي یَا أَعْوَرُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ قَالَ: ھَاتِ ظَنَّكَ، قُلْتُ: ظَنَنْتُ ظَنّاً، وَ قَالَ

  .ابْرَأْ مِنْھُمَا
إِي وَ : أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ: أَنْ أَرْمِيَ بِهِ بَرِیئاً إِنِّي لَأَتَوَھَّمُ تَوَھُّماً فَأَکْرَهُ: وَ فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى

رِیقِي، وَ ]  نَغَّصَانِي[الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ  النَّسَمَةَ، إِنَّھُمَا لَھُمَا ظَلَمَانِي حَقِّي وَ تغاصاني 
ضَجِیجُھُمَا وَ نَصْبُھُمَا وَ رَفْعُ أَصْوَاتِھِمَا وَ تَعْیِیرُ  حَسَدَانِي، وَ آذَیَانِي، وَ إِنَّهُ لَیُؤْذِي أَھْلَ النَّارِ 

  .رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِیَّاھُمَا
دِ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ ھُوَ فِي مَیْمَنَةِ مَسْجِ: ورَوَوْا عَنْ عُمَارَةَ قَالَ

یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، : الْکُوفَةِ وَ عِنْدَهُ النَّاسُ، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ، ثُمَّ قَالَ
ي لَأُحِبُّھُمَا حُبّاً وَ اللَّهِ إِنِّ: لَکِنِّي وَ اللَّهِ مَا أُحِبُّكَ، کَیْفَ حُبُّكَ لِأَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ فَقَالَ: فَقَالَ

عَلِيٌّ عَلَیْهِ    حُبُّهُ فِي السُّوَیْدَاءِ مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ   قَدْ رَسَخَ: کَیْفَ حُبُّكَ لِعُثْمَانَ قَالَ: شَدِیداً، قَالَ
  .، الحدیث.. أَنَا أَبُو الْحَسَنِ: السَّلَامُ

قَامَ : قَالَ   حَدَّثَنِي نَقِیعٌ، عَنْ أَبِي کُدَیْنَةَ الْأَزْدِيِ: رِ قَالَورَوَوْا عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ الزُّبَیْ
یا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تُقَدِّمُوا : رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی

لَا یَا أَمِیرَ : مَا تُرِیدُ، أَ تُرِیدُ أَنْ تُغْرِيَ بِيَ النَّاسَ قَالَ: فِیمَنْ نَزَلَتْ قَالَ   بَیْنَ یَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ
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اکْتُبْ عَامِراً، اکْتُبْ مَعْمَراً، اکْتُبْ : اجْلِسْ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: الْمُؤْمِنِینَ، وَ لَکِنْ أُحِبُّ أَنْ أَعْلَمَ، قَالَ

  .، اکْتُبْ مُعْتَمِراً، فِي أَحَدِ الْخَمْسَةِ نَزَلَتْعُمَرَ، اکْتُبْ عَمَّاراً
  .فَمَنْ ھُوَ غَیْرُهُ: أَ تَرَاهُ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِفُضَیْلٍ: قَالَ سُفْیَانُ

  ] نکیر اإلمام الحسین ع[
إِنَّ أَبَا بَکْرٍ وَ :  السَّلَامُ یَقُولُسَمِعْتُ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَیْھِمَا : ورَوَوْا عَنِ الْمُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ قَالَ

ھْمِزُ  بِھِمَا عُمَرَ عَمَدَا إِلَی الْأَمْرِ وَ ھُوَ لَنَا کُلُّهُ، فَجَعَلَا لَنَا فِیهِ سَھْماً کَسَھْمِ الْجَدَّةِ، أَمَا وَ اللَّهِ لَتَ
  .أَنْفُسُھُمَا یَوْمَ یَطْلُبُ النَّاسُ فِیهِ شَفَاعَتَنَا

وَ اللَّهِ لَقَدْ ضَیَّعَانَا، وَ ذَھَبَا : ، وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ فَقَالَ هُ عَلَیْهِ السَّلَامُورَوَوْا عَنْ
  .عَلَی رِقَابِنَا بِحَقِّنَا، وَ جَلَسَا مَجْلِساً کُنَّا أَحَقَّ بِهِ مِنْھُمَا، وَ وَطِئَا عَلَی أَعْنَاقِنَا، وَ حَمَلَا النَّاسَ

  ] نکیر اإلمام السجّاد ع[
سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْھِمَا السَّلَامُ عَنْ أَبِي بَکْرٍ : ورَوَوْا عَنْ أَبِي الْجَارُودِ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ

  .لَی رِقَابِنَاأَضَعَنَا بِآیَاتِنَا ، وَ اضْطَجَعَا بِسَبِیلِنَا، وَ حَمَلَا النَّاسَ عَ: وَ عُمَرَ فَقَالَ
صَحِبْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْھِمَا السَّلَامُ بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ، فَسَأَلْتُهُ : وعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ قَالَ

  .مَا اللَّهُ وَ لَا غَفَرَ لَھُمَامَا عَسَی أَنْ أَقُولُ فِیھِمَا، لَا رَحِمَھُ: عَنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ مَا تَقُولُ فِیھِمَا قَالَ
  و

: کُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْھِمَا السَّلَامُ بِیَنْبُعَ، یَدِي فِي یَدِهِ، فَقُلْتُ: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ
وَیْحَكَ : مَی بِیَدِهِ مِنْ یَدِي، ثُمَّ قَالَمَا تَقُولُ فِي ھَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ أَ تَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّھِمَا فَغَضِبَ وَ رَ

لَسَا یَا قَاسِمُ ھُمَا أَوَّلُ مَنْ أَضَعَنَا بِآیَاتِنَا ، وَ اضْطَجَعَا بِسَبِیلِنَا، وَ حَمَلَا النَّاسَ عَلَی رِقَابِنَا، وَ جَ
  .مَجْلِساً کُنَّا أَحَقَّ بِهِ مِنْھُمَا
  ..فَلَا غَفَرَ اللَّهُ لَھُمَا: هُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ، وَ زَادَوَ عَنْ حَکِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنْ

کُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ : وعَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ مَوْلًی لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْھِمَا السَّلَامُ قَالَ
إِنَّ لِي عَلَیْكَ حَقّاً، أَ لَا تُخْبِرُنِي عَنْ ھَذَیْنِ : وَاتِهِ، فَقُلْتُالْحُسَیْنِ عَلَیْھِمَا السَّلَامُ فِي بَعْضِ خَلَ

  .کَافِرَانِ، کَافِرٌ مَنْ أَحَبَّھُمَا: الرَّجُلَیْنِ، عَنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ فَقَالَ
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أَخْبِرْنِي عَنْ : ا السَّلَامُ وَ قَدْ خَلَاقُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْھِمَ: وعَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ

ھُمَا أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا، وَ أَخَذَا مِیرَاثَنَا، وَ جَلَسَا مَجْلِساً کُنَّا أَحَقَّ بِهِ : ھَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ قَالَ
  .مَنْ تَوَلَّاھُمَا مِنْھُمَا، لَا غَفَرَ اللَّهُ لَھُمَا وَ لَا رَحِمَھُمَا، کَافِرَانِ، کَافِرٌ

   عُثْمَانَ مِنْ أَنْتُمْ تُقْتَلُونَ فِي:  قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْھِمَا السَّلَامُ: وعَنْ حَکِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ قَالَ
  .سِتِّینَ سَنَةً، فَکَیْفَ لَوْ تَبَرَّأْتُمْ مِنْ صَنَمَيْ قُرَیْشٍ

  ] نکیر اإلمام الباقر ع[
ھُمَا أَوَّلُ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ: عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ ورَوَوْا

عَلَیْهِ  فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ فَأَعَادَ عَلَيَّ ثَلَاثاً، فَأَعَدْتُ: مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا، وَ حَمَلَا النَّاسَ عَلَی رِقَابِنَا، قَالَ
  :. .الرَّابِعَةَ فَقَالَ

  ] شِعْرٌ[
    لِذِي الْحِلْمِ قَبْلَ الْیَوْمِ مَا تُقْرَعُ

  الْعَصَا وَ مَا عُلِّمَ الْإِنْسَانُ إِلَّا لِیَعْلَمَا
      

.  
  :وَ عُمَرَ فَقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبِي بَکْرٍ: وعَنْ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ

  .عَلَی حَقِّنَا، وَ حَمَلَا  النَّاسَ عَلَی أَعْنَاقِنَا وَ أَکْتَافِنَا ، وَ أَدْخَلَا الذُّلَّ بُیُوتَنَا   ھُمَا أَوَّلُ مَنِ انْتَزَى
أَبَا بَکْرٍ : اناً لَجَاھَدَھُمَا، یَعْنِيوَ اللَّهِ لَوْ وَجَدَ  عَلَیْھِمَا أَعْوَ: وعَنْهُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ

  .وَ عُمَرَ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ فَلَمْ یُجِبْنِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَلَمْ : وَ عَنْ بَشِیرٍ قَالَ

مَا قُطِرَتْ قَطْرَةُ دَمٍ مِنْ : اكَ أَخْبِرْنِي عَنْھُمَا فَقَالَجُعِلْتُ فِدَ: یُجِبْنِي، فَلَمَّا کَانَ مِنَ الثَّالِثَةِ قُلْتُ
  .دِمَائِنَا وَ لَا مِنْ دِمَاءِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا وَ ھِيَ فِي أَعْنَاقِھِمَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی  إِنَّ النَّاسَ یَزْعُمُونَ أَنَ: السَّلَامُقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ : ورَوَوْا أَنَّ ابْنَ بَشِیرٍ قَالَ
وَ اللَّهِ : اللَّھُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَبِي جَھْلٍ أَوْ بِعُمَرَ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ
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اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَطُّ، إِنَّمَا أَعَزَّ اللَّهُ الدِّینَ بِمُحَمَّدٍ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ مَا قَالَ ھَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی 

  .السَّلَامُ، مَا کَانَ اللَّهُ لِیُعِزَّ الدِّینَ بِشِرَارِ خَلْقِهِ
: هِ السَّلَامُ عَنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ فَقَالَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْ: ورَوَوْا عَنْ قُدَامَةَ بْنِ سَعْدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ

  .أَدْرَکْتُ أَھْلَ بَیْتِي وَ ھُمْ یُصِیبُونَھُمَا 
یَا أَبَا : کُنْتُ أَنَا وَ کَثِیرٌ النَّوَّاءُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ کَثِیرٌ: وعَنْ أَبِي الْجَارُودِ  قَالَ

: كَ اللَّهُ ھَذَا أَبُو الْجَارُودِ تَبَرَّأَ مِنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ، فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُجَعْفَرٍ رَحِمَ
و أَبِي کَذَبَ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا ھُوَ مَا سَمِعَ ذَلِكَ مِنِّي قَطُّ، وَ عِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ أَخُ

ھَلُمَّ إِلَيَّ أَقْبِلْ إِلَيَّ یَا کَثِیرُ، کَانَا وَ اللَّهِ أَوَّلَ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا، وَ أَضَعَنَا : عْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ، فَقَالَجَ
  .ا یَا کَثِیرُبِآیَاتِنَا ، وَ حَمَلَا النَّاسَ عَلَی رِقَابِنَا، فَلَا غَفَرَ اللَّهُ لَھُمَا وَ لَا غَفَرَ لَكَ مَعَھُمَ

ھُمَا أَوَّلُ مَنْ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْھُمَا وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ: وَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ
ةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی ظَلَمَنَا حَقَّنَا، وَ حَمَلَا النَّاسَ عَلَی رِقَابِنَا، وَ أَخَذَا مِنْ فَاطِمَةَ عَلَیْھَا السَّلَامُ عَطِیَّ

اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْھُمَا بَرِیئَانِ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَدَكَ بِنَوَاضِحِھَا، فَقَامَ مُیَسِّرٌ فَقَالَ
  :  ..عَلَیْهِ السَّلَامُ

  ] شعر[
   لِذِي الْحِلْمِ قَبْلَ الْیَوْمِ مَا تُقْرَعُ

  وَ مَا عُلِّمَ الْإِنْسَانُ إِلَّا لِیَعْلَمَا الْعَصَا
بَکْرٍ وَ عُمَرَ    أَبِي سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ: قَالَ   ورَوَوْا عَنْ بَشِیرِ بْنِ أَبِي أَرَاکَةَ الْبَتَّالِ

أَنْتُمْ تُقْتَلُونَ عَلَی دَمِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَکَیْفَ لَوْ  مَا تُرِیدُ مِنْ صَنَمَيِ الْعَرَبِ،: فَقَالَ کَھَیْئَةِ الْمُنْتَھِرِ
  .أَظْھَرْتُمُ الْبَرَاءَةَ مِنْھُمَا، إِذاً لَمَا نَاظَرُوکُمْ طَرْفَةَ عَیْنٍ

بَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ شَکَکْتُ فِي أَمْرِ الرَّجُلَیْنِ، فَأَتَیْتُ الْمَدِینَةَ فَسَمِعْتُ أَ: وعَنْ حُجْرٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ
  .إِنَّ أَوَّلَ مَنْ ظَلَمَنَا وَ ذَھَبَ بِحَقِّنَا وَ حَمَلَ النَّاسَ عَلَی رِقَابِنَا أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ: السَّلَامُ یَقُولُ

  .لَوْ وَجَدَ عَلِيٌّ أَعْوَاناً لَضَرَبَ أَعْنَاقَھُمَا: وعَنْهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ
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ثَلَاثَةٌ لَا یُصْعَدُ عَمَلُھُمْ إِلَی : بْنِ سَعِیدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ وعَنْ سَلَّامِ

بُغْضٌ، وَ مَنْ تَوَلَّی عَدُوَّنَا وَ    مَنْ مَاتَ وَ لَنَا أَھْلَ الْبَیْتِ فِي قَلْبِهِ: السَّمَاءِ وَ لَا یُقْبَلُ مِنْھُمْ عَمَلٌ
  .رَكَ وَلَایَتَنَا، وَ مَنْ تَوَلَّی أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَتَ

سَأَلْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَیْھِمَا السَّلَامُ عَنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ : وعَنْ وَرْدِ بْنِ زَیْدٍ أَخِي الْکُمَیْتِ قَالَ
مِنْھُمَا، وَ مَا مِنْ مِحْجَمَةِ دَمٍ تُھَرَاقُ إِلَّا وَ ھِيَ فِي  مَنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ حَکَمٌ عَدْلٌ بَرِئَ: فَقَالَ

  .رِقَابِھِمَا
ھُمَا أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا، وَ قَبَضَ حَقَّنَا، وَ : وَ سُئِلَ عَنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ فَقَالَ  وعَنْهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ

ءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ، فَلَا  غَفَرَ اللَّهُ لَھُمَا ظُلْمَھُمَا  نَا بَاباً لَا یَسُدُّهُ شَيْتَوَثَّبَ عَلَی رِقَابِنَا، وَ فَتَحَ عَلَیْ
  .إِیَّانَا

أَئِمَّتُنَا وَ سَادَتُنَا، : دَخَلْتُ عَلَی أَبِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقُلْتُ: وعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ
   بَخْ بَخْ یَا شَیْخُ إِنْ کَانَ لِقَوْلِكَ: وَالَیْتُمْ وَ نُعَادِي مَنْ عَادَیْتُمْ وَ نَتَبَرَّأُ  مِنْ عَدُوِّکُمْ، فَقَالَ نُوَالِي مَنْ

لٍ إِمَامَا عَدْ:   مَا تَقُولُ فِي أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَهُ حَقِیقَةً، قَالَ: حَقِیقَةٌ، قُلْتُ
  .یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ فِیهِ نَصِیباً یَا شَیْخُ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَشْرَکْتَ فِي ھَذَا الْأَمْرِ مَنْ لَمْ: رَحِمَھُمَا اللَّهُ، قَالَ

لُ فِرْعَوْنَ وَ مَثَلُ أَبِي بَکْرٍ وَ شِیعَتِهِ مَثَ: ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ  وعَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ
  .شِیعَتِهِ، وَ مَثَلُ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ شِیعَتِهِ مَثَلُ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ شِیعَتِهِ

 بَعْضِ أَزْواجِهِ  وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلی: فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ  ورَوَوْا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ
نْ بَعْدِهِ أَسَرَّ إِلَیْھِمَا أَمْرَ الْقِبْطِیَّةِ، وَ أَسَرَّ إِلَیْھِمَا أَنَّ أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ یَلِیَانِ أَمْرَ الْأُمَّةِ  مِ: حَدِیثاً ، قَالَ

  .ظَالِمَیْنِ فَاجِرَیْنِ غَادِرَیْنِ
  ] نکیر اإلمام الصادق ع[

نَ النَّخَعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ ورَوَوْا عَنْ عُبَیْدِ بْنِ سُلَیْمَا
یَا عَمَّاهُ إِنِّي : قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْھِمَا السَّلَامُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي الْأَرْقَطِ ، قَالَ: قَالَ

فَوْتَ أَوِ الْمَوْتَ وَ لَمْ یُفْرَشْ لِي أَمْرُ ھَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ، فَقَالَ لِي جَعْفَرٌ أَتَخَوَّفُ عَلَيَّ وَ عَلَیْكَ الْ
  .ابْرَأْ مِنْھُمَا بَرَأَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْھُمَا: عَلَیْهِ السَّلَامُ

  : السَّلَامُ قَالَ، قَالَ لِي ورَوَوْا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْھِمَا
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  .أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ صَنَمَا قُرَیْشٍ اللَّذَانِ یَعْبُدُونَھُمَا

کَانَ إِذَا : ورَوَوْا عَنْ اسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْھِمَا السَّلَامُ قَالَ
  .وَ إِذَا ذَکَرَ أَبَا جَعْفَرٍ أَبَا الدَّوَانِیقِ زَنَّاهُ، وَ لَا یُزَنِّي غَیْرَھُمَاذَکَرَ عُمَرَ زَنَّاهُ، 

  ] نکیر أئمة أھل البیت ع[
مِنْ  وتَنَاصَرَ الْخَبَرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَلَیْھِمُ السَّلَامُ

یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ ال یُزَکِّیھِمْ وَ لَھُمْ   ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْھِمْ:  مِنْھُمْ   تَلِفَةٍ، أَنَّھُمْ قَالُوا کُلٌطُرُقٍ مُخْ
نْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِمَامٌ وَ لَیْسَ بِإِمَامٍ، وَ مَنْ جَحَدَ إِمَامَةَ إِمَامٍ مِنَ اللَّهِ، وَ مَ*: عَذابٌ أَلِیمٌ

  .لَھُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِیباً
  .لِلْأَوَّلَیْنِ]   أَنَ: [وَ مِنْ طُرُقٍ أُخَرَ

  .لِلْأَعْرَابِیَّیْنِ فِي الْإِسْلَامِ نَصِیباً: وَ مِنْ آخَرَ
  .إلی غیر ذلك من الروایات عمّن ذکرناه

مد بن علي و علي ابن أبي الحسن موسی بن جعفر و علي بن موسی و مح:  و عن أبنائھم
محمد و الحسن بن علي علیھم السالم، مقترنا بالمعلوم من دینھم لکلّ متأمّل حالھم، و أنّھم 

  .یرون في المتقدّمین علی أمیر المؤمنین و من دان بدینھم أنّھم کفّار
  .و ذلك کاف عن إیراد روایة

  .و إنّما ذکرنا طرقا منھا استظھارا
ة عن جماعة من وجوه الطالبیّین ما یضاھي المروي من ذلك عن و قد روت الخاصّة و العامّ

  .األئمة علیھم السالم
  ]نکیر زید بن علي الشھید[

جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَجَابَتْنَا إِلَیْهِ : بَعَثَنِي زَیْدُ بْنُ عَلِيٍّ دَاعِیَةً، فَقُلْتُ: فَرَوَوْا عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَیْثَمٍ قَالَ
مَظْلِمَتُهُ مِنَّا، وَ اللَّهِ    وَیْحَكَ أَحَدٌ أَعْلَمُ: إِنَّھَا لَا تُجِیبُنَا إِلَی وَلَایَةِ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ، قَالَ لِيالشِّیعَةُ فَ

ذَّبَنَّ، وَ لَکِنَّھُمَا ءِ لَتُکَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّھُمَا جَارَا فِي الْحُکْمِ لَتُکَذَّبَنَّ، وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّھُمَا اسْتَأْثَرَا بِالْفَيْ
آبَاءَھُمَا، أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا وَ حَمَلَ النَّاسَ عَلَی رِقَابِنَا، وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُبْغِضُ أَبْنَاءَھُمَامِنْ بُغْضِي 

  .لَرَمَوْنَا بِقَوْسٍ وَاحِدٍ   وَ لَکِنْ لَوْ دَعَوْتُ النَّاسَ إِلَی مَا تَقُولُونَ
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إِنَّا لَنَلْتَقِي وَ آلَ عُمَرَ فی :  سَمِعْتُ زَیْدَ بْنِ عَلِيٍّ یَقُولُ: ا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ الْجَرْمِيِّ قَالَورَوَوْ

  .بَاءِالْحَمَّامِ فَیَعْلَمُونَ أَنَّا لَا نُحِبُّھُمْ وَ لَا یُحِبُّونَّا، وَ اللَّهِ إِنَّا لَنُبْغِضُ الْأَبْنَاءَ لِبُغْضِ الْآ
مَا تَقُولُ فِي أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ : قُلْتُ لِزَیْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ورَوَوْا عَنْ فُضَیْلِ بْنِ الزُّبَیْرِ قَالَ

ا خَلَقْتُهُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَلْبِي أَنَ: قُلْ فِیھِمَا مَا قَالَ عَلِيٌّ، کُفَّ کَمَا کَفَّ لَا تُجَاوِزْ قَوْلَهُ، قُلْتُ: قَالَ
فَإِنِّي أَشْھَدُ عَلَی الَّذِي خَلَقَهُ أَنَّهُ وَضَعَ فِي قَلْبِي بُغْضَھُمَا، فَکَیْفَ لِي بِإِخْرَاجِ : لَا، قُلْتُ: قَالَ

نِیھِمَا مِنْ أَنَا وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا ھُوَ إِنِّي لَأُبْغِضُ بَ: ذَلِكَ مِنْ قَلْبِي، فَجَلَسَ جَالِساً وَ قَالَ
  .إِذَا سَمِعُوا سَبَّ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَرِحُوا   بُغْضِھِمَا، وَ ذَلِكَ أَنَّھُمْ

سُئِلَ زَیْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ فَلَمْ یُجِبْ : ورَوَوْا عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ الْأَعْذَارِيِّ قَالَ
اسْتَقْبَلَ الدَّمَ بِیَدِهِ حَتَّی صَارَ کَأَنَّهُ کَبِدٌ، ] وَ[الرُّمْحَ مِنْ وَجْھِهِ    مَّا أَصَابَتْهُ الرَّمْیَةُ نَزَعَفِیھِمَا، فَلَ

  .ھْرِهِھُمَا وَ اللَّهِ شُرَکَاءُ فِي ھَذَا الدَّمِ، ثُمَّ رَمَی بِهِ وَرَاءَ ظَ! أَیْنَ السَّائِلُ عَنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ: فَقَالَ
رَجُلٌ عَنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ،    سَأَلَهُ: قَالَ -وَ کَانَ قَدْ أَدْرَكَ زَیْدَ بْنَ عَلِيٍّ -وعَنْ نَافِعٍ الثَّقَفِيِّ

  .الْمَوْقِفَھُمَا أَوْقَفَانِي ھَذَا ! أَیْنَ السَّائِلُ عَنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ: فَسَکَتَ فَلَمْ یُجِبْهُ، فَلَمَّا رُمِيَ قَالَ
  ]نکیر یحیی بن زید الشھید[

سُئِلَ یَحْیَی بْنُ زَیْدٍ عَنْھُمَا وَ نَحْنُ بِخُرَاسَانَ وَ قَدِ الْتَقَی : ورَوَوْا عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ
ھُمَا، وَ لَقَدْ ھَمَّا بِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ھُمَا أَقَامَانَا ھَذَا الْمُقَامَ، وَ اللَّهِ لَقَدْ کَانَا لَئِیماً جَدُّ: الصَّفَّانِ فَقَالَ

  .أَنْ یَقْتُلَاهُ
  ] نکیر عبد اللّه بن الحسن و ابنه موسی[ 

کُنْتُ مَعَ أَبِي بِمَکَّةَ، : وَ رَوَوْا عَنْ قُلَیْبِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ
مِنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ، فَأَوْصَاهُ أَبِي بِتَقْوَى اللَّهِ،    لِ الطَّائِفِ مَوْلًی لِثَقِیفٍ نَالَفَلَقِیتُ رَجُلًا مِنْ أَھْ

بِرَبِّ ھَذِهِ الْبَنِیَّةِ  وَ رَبِّ ھَذَا الْبَیْتِ ھَلْ صَلَّیَا عَلَی فَاطِمَةَ قَالَ    یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَسْأَلُكَ: فَقَالَ الرَّجُلُ
أَيْ بُنَيَّ لَا تَسُبَّهُ وَ لَا تُکَفِّرْهُ، : سَبَبْتَهُ وَ کَفَّرْتَهُ، فَقَالَ: فَلَمَّا مَضَی الرَّجُلُ قَالَ مُوسَی: مَّ لَا، قَالَاللَّھُ

  .وَ اللَّهِ لَقَدْ فَعَلَا فِعْلًا عَظِیماً
لَّیَا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ أَيْ بُنَيَّ لَا تُکَفِّرْهُ، فَوَ اللَّهِ مَا صَ: وَ فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى

  .لَقَدْ مَکَثَ ثَلَاثاً مَا دَفَنُوهُ، إِنَّهُ شَغَلَھُمْ مَا کَانَا یُبْرِمَانِ
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أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَ : ةَ، فَقَالَورَوَوْا أَنَّهُ أَتَی یَزِیدُ بْنُ عَلِيٍّ الثَّقَفِيُّ إِلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ ھُوَ بِمَکَّ

  :ا قَالَتَعْلَمُ أَنَّھُمْ مَنَعُوا فَاطِمَةَ عَلَیْھَا السَّلَامُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِیرَاثَھَ
أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ : یَعْنِي -لِّمُھُمَانَعَمْ، قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ أَ تَعْلَمُ أَنَّ فَاطِمَةَ مَاتَتْ وَ ھِيَ لَا تُکَ

فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَ تَعْلَمُ أَنَّھُمْ بَایَعُوا قَبْلَ أَنْ یُدْفَنَ رَسُولُ : نَعَمْ، قَالَ: أَوْصَتْ أَنْ لَا یُصَلِّیَا عَلَیْھَا قَالَ
وَ أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ أَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ : نَعَمْ، قَالَ: مْ قَالَاللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ اغْتَنَمُوا شُغُلَھُ

ءٌ وَ أَنَا عَلَی رَأْيِ عَلِيٍّ وَ  فَأُشْھِدُكَ أَنِّي مِنْھُمَا بَرِي: نَعَمْ، قَالَ: السَّلَامُ لَمْ یُبَایِعْ لَھُمَا حَتَّی أُکْرِهَ قَالَ
  .أَيْ بُنَيَّ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَتَیَا أَمْراً عَظِیماً: فَأَقْبَلْتُ عَلَیْهِ، فَقَالَ أَبِي: لَامُ، قَالَ مُوسَیفَاطِمَةَ عَلَیْھِمَا السَّ

: أَخْبَرَنِي مُوسَی بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَ ذَکَرَھُمَا، فَقَالَ: ورَوَوْا عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ إِبْرَاھِیمَ قَالَ
   عَنْھَا أَنَّھَا مَاتَتْ   لَاءِ نَحْنُ نَأْتَمُّ بِفَاطِمَةَ عَلَیْھَا السَّلَامُ، فَقَدْ جَاءَ الْحَدِیثُقُلْ لِھَؤُ

وَ نَرْضَی لِرِضَاھَا، فَقَدْ جَاءَ غَضَبُھَا ، فَإِذَا جَاءَ ]  لِغَضَبِھَا[وَ ھِيَ غَضْبَی عَلَیْھِمَا، فَنَحْنُ نَغْضِبُ 
  .رِضَاھَا رَضِینَا

   وَ سَأَلْتُ مُوسَی بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ فَقَالَ لِي مَا أَکْرَهَ ذِکْرَهُ، قُلْتُ: مُخَوَّلٌ قَالَ
  .نَعَمْ: قَالَ فِیھِمَا أَشَدَّ مِنَ الظُّلْمِ وَ الْفُجُورِ وَ الْغَدْرِ قَالَ: لِمُخَوَّلٍ

  .أَ تَحْسَبُنِي بَتَرِیّاً، ثُمَّ قَالَ فِیھِمَا قَوْلًا سَیِّئاً: مَا مَرَّةً فَقَالَعَنْھُ   وَ سَأَلْتُهُ: قَالَ مُخَوَّلٌ
ھُمَا أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا وَ مِیرَاثَنَا مِنْ :  سَمِعْتُ مُوسَی بْنَ عَبْدِ اللَّهِ یَقُولُ: وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

  .هِ وَ آلِهِ، فَغَصَبَانَا فَغَصَبَ النَّاسُرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْ
  ] نکیر یحیی بن عبد اللّه بن الحسن[

سَأَلْتُ یَحْیَی بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ : ورَوَوْا عَنْ یَحْیَی بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ
  .ابْرَأْ مِنْھُمَا: فَقَالَ لِي

  ] ن الحسننکیر محمد بن عمر ب[
: شَھِدْتُ أَبِي: ورَوَوْا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ  بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ

اءَ، وَ کَانَتِ الَّذِي کَانَ مَعَ الْحُسَیْنِ بِکَرْبَلَ: وَ ھُوَ -مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ، وَ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ
  :قَالَ -الشِّیعَةُ تُنْزِلُهُ بِمَنْزِلَةِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ، یَعْرِفُونَ حَقَّهُ وَ فَضْلَهُ
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 فَکَلَّمَهُ فِي أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَیْهِ

  .اسْکُتْ، فَإِنَّكَ عَاجِزٌ وَ اللَّهِ، إِنَّھُمَا لَشُرَکَاءُ فِي دَمِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَامُ لِأَبِيالسَّ
مِنْ   وَ اللَّهِ لَقَدْ أَخْرَجَھُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: وَ فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ

  .سْجِدِهِ وَ ھُمَا یَتَطَھَّرَانِ، وَ أُدْخِلَا وَ ھُمَا جِیفَةٌ فِي بَیْتِهِمَ
  ] نکیر عبد اللّه بن الحسن[

   سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ: قَالَ -وَ کَانَ فَاضِلًا زَاھِداً -ورَوَوْا عَنْ أَبِي حُذَیْفَةَ مِنْ أَھْلِ الْیَمَنِ
وَ رَبِّ ھَذَا الْبَیْتِ وَ رَبِّ ھَذَا : حُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ ھُوَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ، فَقَالَبْنِ عَلِيِّ بْنِ الْ

لَّا وَ الرُّکْنِ وَ رَبِّ ھَذَا الْحَجَرِ ، مَا قَطَرَتْ مِنَّا قَطْرَةُ دَمٍ وَ لَا قَطَرَتْ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِینَ قَطْرَةٌ إِ
  .أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ: نَاقِھِمَا، یَعْنِيفِي أَعْ   ھِيَ

  ] نکیر محمد بن الحسن[
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ، : ورَوَوْا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ

  .لَا، وَ لَا کَرَامَةَ: مَرَ قَالَأُصَلِّي خَلْفَ مَنْ یَتَوَالَی أَبَا بَکْرٍ وَ عُ: قُلْتُ
  ] نکیر محمد بن عمر بن الحسن[

سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَیْهِ : ورَوَوْا عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ
تِّینَ سَنَةً فِي أَنْ ذَکَرْتُمْ عُثْمَانَ، فَوَ اللَّهِ لَوْ ذَکَرْتُمْ قُتِلْتُمْ مُنْذُ سِ: السَّلَامُ عَنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ فَقَالَ

  .أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ لَکَانَتْ دِمَاؤُکُمْ أَحَلَّ عِنْدَھُمْ مِنْ دِمَاءِ السَّنَانِیرِ
  ] نکیر الحسن بن علي بن الحسین[

مِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الشَّھِیدِ عَلَیْهِ سَ: ورَوَوْا عَنْ أَرْطَاةِ بْنِ حَبِیبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ
عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَا  ھُمَا وَ اللَّهِ أَقَامَانَا ھَذَا الْمَقَامَ وَ زَعَمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهِ:  السَّلَامُ بِفَخٍّ یَقُولُ

  .یُوَرِّثُ
  ]نکیر الحسن بن محمد[

إِبْرَاھِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَیْھِمَا  ورَوَوْا عَنْ
  .مَا رَفَعَتْ امْرَأَةٌ مِنَّا طَرْفَھَا إِلَی السَّمَاءِ فَقَطَرَتْ مِنْھَا قَطْرَةٌ إِلَّا کَانَ فِي أَعْنَاقِھِمَا: السَّلَامُ قَالَ

  ] نکیر الحسن بن إبراھیم و الحسین بن زید و عدّة من أھل البیت[
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سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ إِبْرَاھِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَیْدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَ : ورَوَوْا عَنْ قُلَیْبِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ

دَّةً مِنْ أَھْلِ الْبَیْتِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا لَا یُخَالِفُنَا الْحُسَیْنَ بْنَ زَیْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ عِ
مَنْ : ءٍ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا انْتَھَی إِلَی أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ أَوْقَفَھُمَا وَ شَكَّ فِي أَمْرِھِمَا، فَکُلُّھُمْ قَالُوا فِي شَيْ

  .ضَالٌّ کَافِرٌ أَوْقَفَھُمَا شَکّاً فِي أَمْرِھِمَا فَھُوَ
  ] نکیر فاطمة بنت الحسین[

:  حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ الْحَنَفِیَّةُ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ورَوَوْا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ قَالَ
  .أَنَّھَا کَانَتْ تُبْغِضُ أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ تَسُبُّھُمَا

  ] ر عبد اللّه بن محمد بن عقیلنکی[
إِنَّ أَبَا : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: ورَوَوْا عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ

عُثْمَانَ ظَلَمَنَا وَ ظَلَمَ النَّاسَ بَکْرٍ وَ عُمَرَ عَدَلَا فِي النَّاسِ وَ ظَلَمَانَا فَلَمْ یَغْضَبِ النَّاسُ لَنَا، وَ إِنَّ 
  .فَغَضِبَ النَّاسُ لِأَنْفُسِھِمْ فَمَالُوا إِلَیْهِ فَقَتَلُوهُ

  ]حدیث مرض علي ع و ما قاله النبي ص ألبي بکر و عمر[ 
لَامُ فَثَقُلَ، مَرِضَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّ: وَ رَوَوْا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

تُ، فَقُمْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ مَعَهُ النَّاسُ، فَامْتَلَأَ الْبَیْ
یَا : عُمَرَ، فَقَامَ فَقَالَ مِنْ مَجْلِسِي فَجَلَسَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، فَغَمَزَ أَبُو بَکْرٍ

ءٌ فَإِلَی  يْرَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ کُنْتَ عَھِدْتَ إِلَیْنَا فِي ھَذَا عَھْداً، وَ إِنَّا لَا نَرَاهُ إِلَّا لِمَا بِهِ، فَإِنْ کَانَ شَ
یَةَ فَکَذَلِكَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَرَفَعَ رَسُولُ ، فَغَمَزَهُ الثَّانِ  مَنْ فَسَکَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَلَمْ یُجِبْ

إِنَّ ھَذَا لَا یَمُوتُ مِنْ وَجَعِهِ ھَذَا، وَ لَا یَمُوتُ حَتَّی : اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ
  .تُمْلِیَاهُ غَیْظاً وَ تُوَسِّعَاهُ غَدْراً وَ تَجِدَاهُ صَابِراً

  ] حذیفة بن الیمان نکیر[
وَلِيَ أَبُو بَکْرٍ فَطَعَنَ :  سَمِعْتُ حُذَیْفَةَ بْنَ الْیَمَانِ یَقُولُ:  قَالَ   ورَوَوْا عَنْ یَزِیدَ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْبِکَالِيِ

سَطَهُ، ثُمَّ وَلِيَ عُثْمَانُ بَعْدَهُ فِي الْإِسْلَامِ طَعْنَةً أَوْھَنَهُ، ثُمَّ وَلِيَ عُمَرُ فَطَعَنَ فِي الْإِسْلَامِ طَعْنَةً حَلَّ وَ
  .فَطَعَنَ فِي الْإِسْلَامِ طَعْنَةً مَرَقَ مِنْهُ
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وَلِیَنَا أَبُو بَکْرٍ فَطَعَنَ فِي الْإِسْلَامِ طَعْنَةً، ثُمَّ وَلِیَنَا عُمَرُ : وَ فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

  .ثُمَّ وَلِیَنَا عُثْمَانُ فَخَرَجَ مِنْهُ عُرْیَاناًفَحَلَّ الْأَزْرَارَ، 
  ]نکیر الحکم بن عیینة[

   کَانَ: ، ثُمَّ قَالَ  کَانَ إِذَا ذَکَرَ عُمَرَ أَمَضَّهُ: ورَوَوْا عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ
  .ظَةً لِعَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُیَدْعُو ابْنَ عَبَّاسٍ فَیَسْتَفْتِیهِ مُغَایَ

  ] نکیر األعمش[ 
قُبِضَ نَبِیُّھُمْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَلَمْ یَکُنْ بِھِمْ ھَمٌّ إِلَّا أَنْ :  ورَوَوْا عَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ

  .مْ یُفْلِحُونَمِنَّا أَمِیرٌ وَ مِنْکُمْ أَمِیرٌ، وَ مَا أَظُنُّھُ: یَقُولُوا
إِذَا کَانَ یَوْمُ :  سَمِعْتُهُ یَقُولُ   أَشْھَدُ عَلَی الْأَعْمَشِ أَنِّي: ورَوَوْا عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ زَائِدَةَ الْوَشَّاءِ قَالَ

  .خُوَارٌ الْقِیَامَةِ یُجَاءُ بِأَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ کَالثَّوْرَیْنِ الْعَقِیرَیْنِ، لَھُمَا فِي نَارِ جَھَنَّمَ
ءٌ مِنْھُمَا  ھُوَ بَرِي: قَالَ الْأَعْمَشُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِیهِ: ورَوَوْا عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ

  .وَ عُمَرَ[نَعَمْ أَبُو بَکْرٍ : قَالَ! سَمَّاھُمَا: وَ سَمَّاھُمَا، قُلْتُ لِلْمَسْعُودِيِّ
أَفْضَلُ ]  أَبُو بَکْرٍ: کُنَّا عِنْدَ حَبِیبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: بْنِ زَائِدَةَ قَالَ ورَوَوْا عَنْ مُعَمَّرِ

: وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا ھُوَ لَفِیھِمَا نَزَلَتْ: مِنْ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ، فَغَضِبَ حَبِیبٌ ثُمَّ قَامَ قَائِماً فَقَالَ
  .الْآیَةَ   الظَّانِّینَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْھِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْھِمْ وَ لَعَنَھُمْ

  ]نکیر أبي الجارود[
  :ینَتَیْنِإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَدِ: ورَوَوْا عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِي الْمُسَاوِرِ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ

  .مَدِینَةً بِالْمَشْرِقِ وَ مَدِینَةً بِالْمَغْرِبِ، لَا یَفْتُرَانِ مِنْ لَعْنِ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ
  ] نکیر شریك[

هِ مَا مَا لَھُمْ وَ لِفَاطِمَةَ عَلَیْھَا السَّلَامُ، وَ اللَّ:  سَمِعْتُ شَرِیکاً یَقُولُ: ورَوَوْا عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ
  .رِهِجَھَّزَتْ جَیْشاً وَ لَا جَمَعَتْ جَمْعاً، وَ اللَّهِ لَقَدْ آذَیَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِي قَبْ

للَّهِ حُبُّ یَا أَبَا عَبْدِ ا: سَمِعْتُ شَرِیکاً وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ: ورَوَوْا عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ یَحْیَی الثَّوْرِيِّ قَالَ
یَا مُعَافَا خُذْ بِیَدِهِ فَأَخْرِجْهُ وَ اعْرِفْ وَجْھَهُ وَ لَا تُدْخِلْهُ عَلَيَّ، یَا : أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ سُنَّةٌ فَقَالَ
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عَلَی مُحَمَّدٍ  أَحْمَقُ لَوْ کَانَ حُبُّھُمَا سُنَّةً لَکَانَ وَاجِباً عَلَیْكَ أَنْ تَذْکُرَھُمَا فِي صَلَاتِكَ کَمَا تُصَلِّي

  .وَ آلِ مُحَمَّدٍ
  ]النکیر علی عثمان و أمور متفرقة[ 

و أمّا النکیر علی عثمان فظاھر مشھور من أھل األمصار و قطّان المدینة من الصحابة و 
عن تفصیله، و نحن نذکر من ذلك طرفا یستدلّ به علی ما لم    التابعین، یغني بشھرة جملته

  .نذکره
  :فمن ذلك

   ر المؤمنین عليّ بن أبي طالب عنکیر أمی
أَتَیْتُ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ أَسْتَشْفِعُ بِهِ : مارَوَاهُ الثَّقَفِيُّ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ، عَنْ قَیْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ

  !.إِلَی حَمَّالِ الْخَطَایَا: إِلَی عُثْمَانَ، فَقَالَ
عُثْمَانُ أَنْ أَخْرُجَ    لَوْ أَمَرَنِي: اسَ کَلَّمَ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ فِي عُثْمَانَ، فَقَالَالْعَبَّ  ورَوَى الثَّقَفِيُّ أَنَ

  .مِنْ دَارِي لَخَرَجْتُ، وَ لَکِنْ أَبَی أَنْ یُقِیمَ کِتَابَ اللَّهِ
اغْنِ عَنِّي نَفْسَكَ وَ لَكَ عِیرٌ أَوَّلُھَا : فَقَالَ دَعَانِي عُثْمَانُ: ورَوَى الثَّقَفِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ

  :بَخْ بَخْ قَدْ أَکْثَرْتَ لَوْ کَانَ مِنْ مَالِكَ، قَالَ:  بِالْمَدِینَةِ وَ آخِرُھَا بِالْعِرَاقِ، فَقُلْتُ
وَ ھُنَاكَ تَذْھَبُ، ثُمَّ قَامَ إِلَيَّ  أَ: مِنْ مَالِ قَوْمٍ ضَارَبُوا بِأَسْیَافِھِمْ، قَالَ لِي: فَمِنْ مَالِ مَنْ ھُوَ قُلْتُ

  .أَمَا إِنِّي لَوْ شِئْتُ لَانْتَصَفْتُ: فَضَرَبَنِي حَتَّی حَجَزَهُ عَنِّي الرَّبْوُ ، وَ أَنَا أَقُولُ لَهُ
بْنُ عَوْفٍ وَ  دَخَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وذَکَرَ الْوَاقِدِيُّ فِي کِتَابِ الدَّارِ قَالَ

ا مِنْهُ، الزُّبَیْرُ وَ طَلْحَةُ وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَلَی عُثْمَانَ، فَکَلَّمُوهُ فِي بَعْضِ مَا رَأَوْ
عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ مُغْضَباً،  فَکَثُرَ الْکَلَامُ بَیْنَھُمْ، وَ کَانَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ مِنْ أَعْظَمِھِمْ عَلَیْهِ، فَقَامَ

، وَ اللَّهِ   أَنَّهُ لَا یَکِلُ دَعْهُ فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ: اجْلِسْ، فَأَبَی، فَقَالَ عُثْمَانُ: فَأَخَذَ الزُّبَیْرُ بِثَوْبِهِ فَقَالَ
  .لَقَدْ عَلِمَ أَنَّھَا لَا تَکُونُ فِیهِ وَ لَا فِي وَاحِدٍ مِنْ وُلْدِهِ

أَنَّ أَوَّلَ مَا تَکَلَّمَ النَّاسُ فِي عُثْمَانَ ظَاھِراً أَنَّهُ صَلَّی :  ورَوَى الْوَاقِدِيُّ فِي کِتَابِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
احِدٍ مِنْ بِمِنًی أَوَّلَ وَلَایَتِهِ رَکْعَتَیْنِ، حَتَّی إِذَا کَانَتِ السَّنَةُ السَّادِسَةُ أَتَمَّھَا، فَعَابَ ذَلِكَ غَیْرُ وَ

   اءَهُأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ تَکَلَّمَ فِي ذَلِكَ مَنْ یُرِیدُ أَنْ یُکْثِرَ عَلَیْهِ، حَتَّی جَ
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كَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ اللَّهِ مَا حَدَثَ أَمْرٌ وَ لَا قَدُمَ عَھْدٌ، وَ لَقَدْ عَھِدْتَ نَبِیَّ: عَلِيٌّ فِیمَنْ جَاءَهُ، فَقَالَ

رَأْيٌ : وَ آلِهِ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ، ثُمَّ أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ، وَ أَنْتَ صَدْراً مِنْ وَلَایَتِكَ، فَمَا ھَذَا قَالَ عُثْمَانُ
  .رَأَیْتُهُ

   نکیر أبي بن کعب
یَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ : إِلَی أُبَيِّ بْنِ کَعْبٍ فَقَالَ]   لٌرَجُ[جَاءَ : وذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ

لَا یَزَالُ : عُثْمَانَ قَدْ کَتَبَ لِرَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي مُعَیْطٍ بِخَمْسِینَ أَلْفَ دِرْھَمٍ إِلَی بَیْتِ الْمَالِ، فَقَالَ أُبَيٌّ
یْنَا ھُوَ کَذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِهِ الصَّكُّ، فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَی عُثْمَانَ ءٍ مَا أَدْرِي مَا ھُوَ فِیهِ، فَبَ تَأْتُونِي بِشَيْ

ینَ یَا ابْنَ الْھَاوِیَةِ یَا ابْنَ النَّارِ الْحَامِیَةِ أَ تَکْتُبُ لِبَعْضِ آلِ أَبِي مُعَیْطٍ إِلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِ: فَقَالَ
  .لَفَعَلْتُ بِكَ کَذَا وَ کَذَا   لَوْ لَا أَنِّي قَدْ نَفَیْتُكَ:   غَضِبَ عُثْمَانُ فَقَالَبِصَكٍّ بِخَمْسِینَ أَلْفَ دِرْھَمٍ، فَ
یَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَ لَا تُخْبِرُنِي عَنْ : فَقَامَ رَجُلٌ إِلَی أُبَيِّ بْنِ کَعْبٍ فَقَالَ: وَ ذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ قَالَ

جَزَاکُمُ اللَّهُ شَرّاً یَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، شَھِدْتُمُ : كَ فِیهِ فَأَمْسَكَ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُعُثْمَانَ مَا قَوْلُ
ھَلَكَ أَصْحَابُ : فَقَالَ أُبَيٌّ عِنْدَ ذَلِكَ! الْوَحْيَ وَ عَایَنْتُمُوهُ ثُمَّ نَسْأَلُکُمُ التَّفَقُّهَ فِي الدِّینِ فَلَا تُعَلِّمُونَّا

أُھْلِکُوا، وَ اللَّهِ لَئِنْ أَبْقَانِي  الْعُقْدَةِ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ، أَمَا وَ اللَّهِ مَا عَلَیْھِمْ آسَی، وَ لَکِنْ آسَی عَلَی مَنْ
فَمَاتَ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ لَأَقُومَنَّ مَقَاماً أَتَکَلَّمُ فِیهِ بِمَا أَعْلَمُ، قُتِلْتُ أَوِ اسْتُحْیِیتُ، 

  .یَوْمَ الْخَمِیسِ
  نکیر أبي ذر

اسْتَأْذَنَ أَبُو ذَرٍّ عَلَی عُثْمَانَ، فَأَبَی أَنْ یَأْذَنَ : رَوَى الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
إِنَّهُ : فَرَجَعْتُ إِلَی عُثْمَانَ فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ عَلَیْهِ، قَالَ: اسٍاسْتَأْذِنْ لِي عَلَیْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّ:   لَهُ، فَقَالَ لِي

اتَّقِ اللَّهَ یَا : عَسَی أَنْ لَا یَفْعَلَ، فَأَذِنَ لَهُ مِنْ أَجْلِي، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَیْهِ قَالَ لَهُ:]  قُلْتُ[یُؤْذِینِي 
إِنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ : عُثْمَانُ یَتَوَعَّدُهُ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ اتَّقِ اللَّهَ وَ: عُثْمَانُ، فَجَعَلَ یَقُولُ

أَنَّهُ یُجَاءُ بِكَ وَ بِأَصْحَابِكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَتُبْطَحُونَ عَلَی وُجُوھِکُمْ فَتَمُرُّ عَلَیْکُمْ الْبَھَائِمُ : عَلَیْهِ وَ آلِهِ
  .، کُلَّمَا مَرَّتْ أُخْرَاھَا  رُدَّتْ أَوَّلُھَا، حَتَّی یَفْصِلَ بَیْنَ النَّاسِفَتَطَؤُکُمْ

تُرْفَعُونَ حَتَّی إِذَا کُنْتُمْ مَعَ الثُّرَیَّا : أَنَّ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ   فَحَدَّثَنِي الْعَزْرَمِيُ: قَالَ یَحْیَی بْنُ سَلَمَةَ
  .طَؤُکُمُ الْبَھَائِمُضَرَبَ بِکُمْ عَلَی وُجُوھِکُمْ فَتَ
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یَا : أَنَّ أَبَا ذَرٍّ لَمَّا رَأَى أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ أَمَرَ بِتَحْرِیقِ الْمَصَاحِفِ، فَقَالَ لَهُ:  وذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ

  .رَاقُعُثْمَانُ لَا تَکُنْ أَوَّلَ مَنْ حَرَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَیَکُونَ دَمُكَ أَوَّلَ دَمٍ یُھَ
بَیْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ عُثْمَانَ وَ عِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنْ : وذَکَرَ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ تَغْلِبَةَ  بْنِ حَکِیمٍ قَالَ

عَصَاهُ،  أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنْ أَھْلِ بَدْرٍ وَ غَیْرِھِمْ، فَجَاءَ أَبُو ذَرٍّ یَتَوَکَّأُ عَلَی
کَذَا وَ کَذَا، وَ ذَکَرَ  کَذَا وَ کَذَا وَ تَصْنَعُ   اتَّقِ اللَّهَ یَا عُثْمَانُ إِنَّكَ تَصْنَعُ: السَّلَامُ عَلَیْکُمْ، فَقَالَ: فَقَالَ

دَعُ مَسَاءَةً إِلَّا مَنْ یَعْذِرُنِي مِنْ ھَذَا الَّذِي لَا یَ: مَسَاوِیَهُ، فَسَکَتَ عُثْمَانُ، حَتَّی إِذَا انْصَرَفَ قَالَ
بِي ذَرٍّ ، ذَکَرَھَا، فَسَکَتَ الْقَوْمُ فَلَمْ یُجِیبُوهُ، فَأَرْسَلَ إِلَی عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ، فَجَاءَ فَقَامَ فِي مَقَامِ أَ

یَا عُثْمَانُ إِنِّي أَنْھَاكَ عَنْ : قَالَیَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَرَى أَبَا ذَرٍّ لَا یَدَعُ لِي مَسَاءَةً إِلَّا ذَکَرَھَا، فَ: فَقَالَ
:  فِرْعَوْنَأَبِي ذَرٍّ، یَا عُثْمَانُ أَنْھَاكَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اتْرُکْهُ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِمُؤْمِنِ آلِ

ضُ الَّذِي یَعِدُکُمْ إِنَّ اللَّهَ ال یَھْدِي مَنْ ھُوَ إِنْ یَكُ کاذِباً فَعَلَیْهِ کَذِبُهُ وَ إِنْ یَكُ صادِقاً یُصِبْکُمْ بَعْ
  :، قَالَ لَهُ عُثْمَانُ  مُسْرِفٌ کَذَّابٌ

  .بِفِیكَ التُّرَابُ، ثُمَّ انْصَرَفَ]   بَلْ[بِفِیكَ التُّرَابُ، قَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ، 
أَشْھَدُ أَنِّي سَمِعْتُ : رٍّ دَخَلَ عَلَی عُثْمَانَ وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَقَالَأَنَّ أَبَا ذَ:  ورَوَى الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ

وَ بِأَصْحَابِكَ حَتَّی نَکُونَ    لَیُجَاءُ بِي یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ بِكَ: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ
اءِ، ثُمَّ یُرْمَی بِنَا إِلَی الْأَرْضِ فَتُوطِئُ عَلَیْنَا الْبَھَائِمُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ بِمَنْزِلَةِ الْجَوْزَاءِ مِنَ السَّمَ

: یَا أَبَا ھُرَیْرَةَ ھَلْ سَمِعْتَ ھَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: مُحَاسَبَةِ الْعِبَادِ، فَقَالَ عُثْمَانُ
مَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ وَ لَا : أَنْشُدُكَ اللَّهَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ: رٍّلَا، قَالَ أَبُو ذَ

أَمَّا ھَذَا فَقَدْ سَمِعْتُهُ، فَرَجَعَ أَبُو ذَرٍّ وَ : أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ عَلَی ذِي لَھْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ
  .وَ اللَّهِ مَا کَذَبْتُ: یَقُولُھُوَ 

مَا لَکُمْ وَ : قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: أَنَّهُ قَالَ   وذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَیَّانَ السُّلَمِيِ
أَخْرُجَ مِنْ دَارِي لَخَرَجْتُ وَ لَوْ حَبْواً،  وَ اللَّهِ لَوْ أَمَرَنِي أَنْ]   بَلَی: [لِعُثْمَانَ مَا تَنْقِمُونَ عَلَیْهِ، فَقَالَ

  .وَ لَکِنَّهُ أَبَی أَنْ یُقِیمَ کِتَابَ اللَّهِ
عَلِيٌّ عَلَیْهِ  یَا کَذَّابُ، فَقَالَ: أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أُلْقِيَ بَیْنَ یَدَيْ عُثْمَانَ، فَقَالَ:  وذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ

مَا ھُوَ بِکَذَّابٍ، قَالَ : بَلَی وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَکَذَّابٌ، قَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: بِکَذَّابٍ، قَالَ مَا ھُوَ: السَّلَامُ
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 بَلِ التُّرَابُ فِي فِیكَ یَا عُثْمَانُ، قَالَ عَلِيٌّ: فِي فِیكَ یَا عَلِيُّ، قَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ   التُّرَابُ: عُثْمَانُ

مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَ لَا أَقَلَّتِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ: عَلَیْهِ السَّلَامُ
أَمَا وَ : ذَرٍّ أَمَا وَ اللَّهِ عَلَی ذَلِكَ لَأَسِیرَنَّهُ، قَالَ أَبُو: الْغَبْرَاءُ عَلَی ذِي لَھْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ

  .أَنَّکُمْ تُخْرِجُونِّي مِنْ جَزِیرَةِ الْعَرَبِ: اللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي خَلِیلِي عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ
مَانَ وَ کَانَ أَبُو ذَرٍّ جَالِساً عِنْدَ عُثْ: وذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ

: أَ رَأَیْتُمْ مَنْ أَدَّى زَکَاةَ مَالِهِ ھَلْ فِي مَالِهِ حَقٌّ غَیْرُهُ قَالَ کَعْبٌ: کُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً، إِذْ قَالَ عُثْمَانُ
رُ کِتَابَ اللَّهِ بِرَأْیِكَ، أَنْتَ تُفَسِّ   یَا ابْنَ الْیَھُودِیَّیْنِ: لَا، فَدَفَعَ أَبُو ذَرٍّ بِعَصَاهُ فِي صَدْرِ کَعْبٍ ثُمَّ قَالَ

وَ : ، إِلَی قَوْلِهِ لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوھَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
لَا تَرَى أَنَّ عَلَی الْمُصَلِّي بَعْدَ  أَ: ، قَالَ  وَ الْمَساکِینَ  وَ الْیَتامی  حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبی  آتَی الْمالَ عَلی

أَ تَرَوْنَ بَأْساً أَنْ نَأْخُذَ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ مَالًا : إِیتَاءِ الزَّکَاةِ حَقّاً فِي مَالِهِ، ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ
لَیْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، وَ أَبُو ذَرٍّ سَاکِتٌ، : نَاسٌ مِنْھُمْفَنُفَرِّقَهُ فِیمَا یَنُوبُنَا مِنْ أَمْرِنَا ثُمَّ نَقْضِیهِ ثُمَّ قَالَ أُ

لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ عَصَاهُ فَوَجَی بِھَا فِي : یَا کَعْبُ مَا تَقُولُ فَقَالَ کَعْبٌ: فَقَالَ عُثْمَانُ
لِي وَ أَوْلَعَكَ    مَا أَکْثَرَ أَذَاكَ: فَقَالَ عُثْمَانُ! نَا دِینَنَاأَنْتَ یَا ابْنَ الْیَھُودِیَّیْنِ تُعَلِّمُ: صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ

  .بِأَصْحَابِي، الْحَقْ بِمَکِینِكَ وَ غَیِّبْ عَنِّي وَجْھَكَ
نَ وَ فِرَاقَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أَظْھَرَ عَیْبَ عُثْمَا:  وذَکَرَ الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عِیسَی بْنِ زَیْدٍ، عَنْ أَبِیهِ

  .لِلدِّینِ، وَ أَغْلَظَ لَهُ حَتَّی شَتَمَهُ عَلَی رُءُوسِ النَّاسِ وَ بَرَأَ مِنْهُ، فَسَیَّرَهُ عُثْمَانُ إِلَی الشَّامِ
حِمْصٍ، فَمَکَثَ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ زَارَ أَبَا الدَّرْدَاءِ بِ...  وَ ذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 

لَا أَرَانِي إِلَّا مُشَیِّعَكَ، وَ أَمَرَ بِحِمَارِهِ : عِنْدَهُ لَیَالِيَ، فَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَأُوکِفَ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ
یَةَ بِالْجَابِیَةِ، فَعَرَفَھُمَا فَأُسْرِجَ، فَسَارَا جَمِیعاً عَلَی حِمَارَیْھِمَا، فَلَقِیَا رَجُلًا شَھِدَ الْجُمُعَةَ عِنْدَ مُعَاوِ

وَ خَبَرٌ آخَرُ کَرِھْتُ أَنْ أُخْبِرَکُمْ : الرَّجُلُ وَ لَمْ یَعْرِفَاهُ، فَأَخْبَرَھُمَا خَبَرَ النَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ قَالَ
نَعَمْ وَ اللَّهِ، فَاسْتَرْجَعَ أَبُو : قَدْ نُفِيَ قَالَ لَعَلَّ أَبَا ذَرٍّ: بِهِ الْآنَ وَ أَرَاکُمْ تَکْرَھَانِهِ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ

  :الدَّرْدَاءِ وَ صَاحِبُهُ قَرِیباً مِنْ عَشْرِ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ
فَإِنِّي لَا أُکَذِّبُهُ، وَ إِنِ  فَارْتَقِبْھُمْ وَ اصْطَبِرْ کَمَا قِیلَ لِأَصْحَابِ النَّاقَةِ، اللَّھُمَّ إِنْ کَانُوا کَذَّبُوا أَبَا ذَرٍّ

عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَانَ اتَّھَمُوهُ فَإِنِّي لَا أَتَّھِمُهُ، وَ إِنِ اسْتَغَشُّوهُ فَإِنِّي لَا أَسْتَغِشُّهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ 
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لَا یَسُرُّ إِلَی أَحَدٍ، أَمَا وَ الَّذِي نَفَّسَ أَبِي الدَّرْدَاءِ  یَأْتَمِنُهُ حَیْثُ لَا یَأْتَمِنُ أَحَداً، وَ یَسُرُّ إِلَیْهِ حَتَّی

: وَ آلِهِ یَقُولُبِیَدِهِ لَوْ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَطَعَ یَمِینِي مَا أَبْغَضْتُهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ 
  .الْغَبْرَاءُ عَلَی ذِي لَھْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَ لَا أَقَلَّتِ

أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ، : قَامَ مُعَاوِیَةُ خَطِیباً بِالشَّامِ فَقَالَ: وذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ
  :حَرَمْتُهُ فَاللَّهُ یَحْرِمُهُ، فَقَامَ إِلَیْهِ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَفَمَنْ أَعْطَیْتُهُ فَاللَّهُ یُعْطِیهِ، وَ مَنْ 

  .کَذَبْتَ وَ اللَّهِ یَا مُعَاوِیَةُ، إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ حَرَمَ اللَّهُ وَ تَمْنَعُ مَنْ أَعْطَی اللَّهُ
أَمَّا أَنَا فَأَشْھَدُ أَنِّي : قُلْتُ لِمُعَاوِیَةَ: ي ذَرٍّ قَالَوذَکَرَ الثَّقَفِيُّ عَنْ إِبْرَاھِیمَ التَّیْمِيِّ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ أَبِ

أَمَّا أَنَا : إِنَّ أَحَدَنَا فِرْعَوْنُ ھَذِهِ الْأُمَّةِ، فَقَالَ مُعَاوِیَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ
  .فَلَا

إِنَّ أَبَا ذَرٍّ قَدْ حَرَّفَ : کَتَبَ مُعَاوِیَةُ إِلَی عُثْمَانَ: نِ أَخِي أَبِي ذَرٍّ قَالَوعَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْ
عُثْمَانُ  قُلُوبَ أَھْلِ الشَّامِ وَ بَغَّضَكَ إِلَیْھِمْ، فَمَا یَسْتَفْتُونَ غَیْرَهُ وَ لَا یَقْضِي بَیْنَھُمْ إِلَّا ھُوَ، فَکَتَبَ

خَشِناً عَنِیفاً ،  حْمِلْ أَبَا ذَرٍّ عَلَی نَابٍ صَعْبَةٍ وَ قَتَبٍ، ثُمَّ ابْعَثْ مَعَهُ مَنْ یَخْشُنُ بِهِأَنِ ا: إِلَی مُعَاوِیَةَ
فَحَمَلَهُ مُعَاوِیَةُ عَلَی نَاقَهٍ صَعْبَةٍ، عَلَیْھَا قَتَبٌ، مَا عَلَی الْقَتَبِ إِلَّا مِسْحٌ، : حَتَّی یَقْدَمَ بِهِ عَلَيَّ، قَالَ

ي ثَ مَعَهُ مَنْ یُسَیِّرُهُ سَیْراً عَنِیفاً، وَ خَرَجْتُ مَعَهُ، فَمَا لَبِثَ الشَّیْخُ إِلَّا قَلِیلًا حَتَّی سَقَطَ مَا یَلِثُمَّ بَعَ
ا کَانَ ذَالْقَتَبَ مِنْ لَحْمِ فَخِذَیْهِ وَ قَرِحَ، فَکُنْتُ إِذَا کَانَ اللَّیْلُ أَخَذْتُ مَلَائِي فَأَلْقَیْتُھُمَا تَحْتَهُ، فَإِ
مَانَ مَا السَّحَرُ نَزَعْتُھُمَا، مَخَافَةَ أَنْ یَرَوْنِي فَیَمْنَعُونِي مِنْ ذَلِكَ، حَتَّی قَدِمْنَا الْمَدِینَةَ، وَ بَلَغْنَا عُثْ

أَوْ نَحْوُھَا،  لَقِيَ أَبُو ذَرٍّ مِنَ الْوَجَعِ وَ الْجَھْدِ، فَحَجَبَهُ جُمْعَةً وَ جُمْعَةً، حَتَّی مَضَتْ عِشْرُونَ لَیْلَةً
سْتَوَى وَ أَفَاقَ أَبُو ذَرٍّ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَیْهِ وَ ھُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَی یَدَيَّ، فَدَخَلْنَا عَلَیْهِ وَ ھُوَ مُتَّکِئٌ، فَا

  :قَاعِداً، فَلَمَّا دَنَا أَبُو ذَرٍّ مِنْهُ قَالَ عُثْمَانُ شعر
  لَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِعَمْرٍو عَیْناً

      حِیَّةَ السُّخْطِ إِذَا الْتَقَیْنَاتَ
، فَوَ اللَّهِ مَا سَمَّانِي اللَّهُ عَمْرواً، وَ لَا سَمَّانِي أَبَوَايَ عَمْرواً، وَ إِنِّي عَلَی الْعَھْدِ   لِمَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ

: ، مَا غَیَّرْتُ وَ لَا بَدَّلْتُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُالَّذِي فَارَقْتُ عَلَیْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ
 کَذَبْتَ، لَقَدْ کَذَّبْتَ عَلَی نَبِیِّنَا وَ طَعَنْتَ فِي دِینِنَا وَ فَارَقْتَ رَأْیَنَا وَ ضَغَنْتَ قُلُوبَ الْمُسْلِمِینَ
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طَلَقَ رَسُولُهُ، فَمَا لَبِثْنَا أَنِ امْتَلَأَ الْبَیْتُ مِنْ رِجَالِ ادْعُ لِي قُرَیْشاً، فَانْ: عَلَیْنَا، ثُمَّ قَالَ لِبَعْضِ غِلْمَانِهِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَیْکُمْ فِي ھَذَا الشَّیْخِ الْکَذَّابِ الَّذِي کَذَبَ عَلَی نَبِیِّنَا وَ : قُرَیْشٍ، فَقَالَ لَھُمْ عُثْمَانُ
نَ عَلَیْنَا، وَ إِنِّي قَدْ رَأَیْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَصْلُبَهُ أَوْ أَنْفِیَهُ مِنَ طَعَنَ فِي دِینِنَا وَ ضَغَنَ قُلُوبَ الْمُسْلِمِی

لَا تَفْعَلْ فَإِنَّهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی : رَأْیُنَا لِرَأْیِكَ تَبَعٌ، وَ قَالَ بَعْضُھُمْ: الْأَرْضِ، فَقَالَ بَعْضُھُمْ
هُ حَقٌّ، فَمَا مِنْھُمْ أَحَدٌ أَدَّى الَّذِي عَلَیْهِ، فَبَیْنَا ھُمْ کَذَلِكَ إِذْ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ لَ

دَ عَلَی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَتَوَکَّأُ عَلَی عَصًا سِرّاً ، فَسَلَّمَ، عَلَیْهِ وَ نَظَرَ وَ لَمْ یَجِدْ مَقْعَداً، فَاعْتَمَ
فِیمَا أَرْسَلْتُمْ : فَمَا أَدْرِي أَ تَخَلَّفَ عَمْداً  أَمْ یُظَنُّ بِهِ غَیْرُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُعَصَاهُ، 

  .أَرْسَلْنَا إِلَیْکُمْ فِي أَمْرٍ قَدْ فُرِّقَ لَنَا فِیهِ الرَّأْيُ: إِلَیْنَا قَالَ عُثْمَانُ
وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ، أَمَا إِنَّکُمْ : الْمُسْلِمِینَ فِیهِ عَلَی أَمْرٍ، قَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَاجْمَعْ رَأَیْنَا وَ رَأْيَ

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَیْکُمْ فِي ھَذَا الشَّیْخِ الَّذِي قَدْ کَذَبَ : لَوِاسْتَشَرْتُمُونَا لَمْ نَأْلُکُمْ نَصِیحَةً ، فَقَالَ عُثْمَانُ
وْ ا وَ طَعَنَ فِي دِینِنَا وَ خَالَفَ رَأْیَنَا وَ ضَغَنَ قُلُوبَ الْمُسْلِمِینَ عَلَیْنَا، وَ قَدْ رَأَیْنَا أَنْ نَقْتُلَهُ أَعَلَیْنَ

أَقْرَبَ  أَ فَلَا أَدُلُّکُمْ عَلَی خَیْرٍ مِنْ ذَلِکُمْ وَ: نَصْلُبَهُ أَوْ نَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ، قَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ
إِنْ یَكُ کاذِباً فَعَلَیْهِ کَذِبُهُ وَ إِنْ یَكُ صادِقاً یُصِبْکُمْ   تَتْرُکُونَهُ بِمَنْزِلَةِ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ: رُشْداً

تُّرَابُ، فَقَالَ بِفِیكَ ال: ، قَالَ لَهُ عُثْمَانُ  بَعْضُ الَّذِي یَعِدُکُمْ إِنَّ اللَّهَ ال یَھْدِي مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ کَذَّابٌ
  .بَلْ بِفِیكَ التُّرَابُ، وَ سَیَکُونُ بِهِ، فَأَمَرَ بِالنَّاسِ فَأُخْرِجُوا: عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ

لشَّامِ لَمَّا قُدِمَ بِأَبِي ذَرٍّ مِنَ ا: وعَنْهُ فِي تَارِیخِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِیهِ قَالَ
إِنَّهُ خَیْرٌ مِنْ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ، قَالَ أَبُو : أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّهُ یَقُولُ: بِهِ أَنْ قَالَ   إِلَی عُثْمَانَ، کَانَ مِمَّا أَبَّنَهُ

صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَا أَسْلَمَ  أَجَلْ أَنَا أَقُولُ، وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَیْتُنِي رَابِعَ أَرْبَعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ: ذَرٍّ
عُمَرُ، وَ لَقَدْ وُلِّیَا وَ مَا وُلِّیتُ، وَ لَقَدْ مَاتَا وَ إِنِّي لَحَيٌّ، فَقَالَ ]  لَا[غَیْرُنَا، وَ مَا أَسْلَمَ أَبُو بَکْرٍ وَ 

رَابِعُ الْإِسْلَامِ، فَرَدَّ عُثْمَانُ ذَلِكَ عَلَی عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَیْتُهُ وَ إِنَّهُ لَ: عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ
وَ أَنَا وَ اللَّهِ لَأَھِمُّ : وَ اللَّهِ لَقَدْ ھَمَمْتُ بِهِ، قَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: وَ کَانَ بَیْنَھُمَا کَلَامٌ، فَقَالَ عُثْمَانُ

  .دَخَلَ بَیْتَهُ وَ تَفَرَّقَ النَّاسُ ، فَقَامَ عُثْمَانُ وَ  بِكَ
بَیْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ أَبِي ھُرَیْرَةَ إِذْ جَاءَ أَبُو ذَرٍّ : وعَنْهُ فِي تَارِیخِهِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ

سُبْحَانَ اللَّهِ، بَلِ اللَّهُ الْغَنِيُّ : ھُرَیْرَةَیَا أَبَا ھُرَیْرَةَ ھَلِ افْتَقَرَ اللَّهُ مُنْذُ اسْتَغْنَی فَقَالَ أَبُو : فَقَالَ
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فَمَا بَالُ ھَذَا الْمَالِ یُجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَی : الْحَمِیدُ، لَا یَفْتَقِرُ أَبَداً وَ نَحْنُ الْفُقَرَاءُ إِلَیْهِ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ

مَا : یَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَقُلْتُ لِأَبِي ھُرَیْرَةَمَالُ اللَّهِ قَدْ مَنَعُوهُ أَھْلُهُ مِنَ الْ: بَعْضٍ، فَقَالَ
اللَّهِ، أَمَا إِنِّي أَشْھَدُ  إِنَّ ھَذَا رَجُلٌ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَی أَنْ یُذْبَحَ فِي: لَکُمْ لَا تَأْبَوْنَ مِثْلَ ھَذَا، قَالَ

مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَ لَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ عَلَی : للَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی ا
رّاً وَ ذِي لَھْجَةٍ، أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ، فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَی أَشْبَهِ النَّاسِ بِعِیسَی بْنِ مَرْیَمَ بِ

  .کُمْ بِهِزُھْداً وَ نُسُکاً فَعَلَیْ
کَانَ عُثْمَانُ یَخْطُبُ، فَأَخَذَ أَبُو ذَرٍّ بِحَلْقَةِ الْبَابِ : وعَنْهُ فِي تَارِیخِهِ، عَنِ الْمَغْرُورِ  بْنِ سُوَیْدٍ قَالَ

سُولَ اللَّهِ صَلَّی أَنَا أَبُو ذَرٍّ مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْنِي فَأَنَا جُنْدَبٌ، سَمِعْتُ رَ: فَقَالَ
إِنَّمَا مَثَلُ أَھْلِ بَیْتِي مَثَلُ سَفِینَةِ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ، مَنْ تَخَلَّفَ عَنْھَا ھَلَكَ، وَ : اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ

نَّمَا کَانَ عَلَیْكَ أَنْ تَقُولَ کَمَا إِ: کَذَبْتَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ رَکِبَھَا نَجَا، قَالَ لَهُ عُثْمَانُ
، فَمَا   إِنْ یَكُ کاذِباً فَعَلَیْهِ کَذِبُهُ وَ إِنْ یَكُ صادِقاً یُصِبْکُمْ بَعْضُ الَّذِي یَعِدُکُمْ: قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ

  .بَلْ بِفِیكَ التُّرَابُ: لَامُبِفِیكَ التُّرَابُ، فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّ: أَتَمَّ حَتَّی قَالَ عُثْمَانُ
 وذَکَرَ الْوَاقِدِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي مَرْوَانَ الْأَسْمَرِ ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَدِّهِ

عَیْبَ عُثْمَانَ، فَجَعَلَ کُلَّمَا لَمَّا صُدَّ النَّاسُ عَنِ الْحَجِّ فِي سَنَةِ ثَلَاثِینَ أَظْھَرَ أَبُو ذَرٍّ بِالشَّامِ : قَالَ
ي دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَوْ خَرَجَ شَتَمَ عُثْمَانَ، وَ ذَکَرَ مِنْهُ خِصَالًا کُلُّھَا قَبِیحَةٌ، فَکَتَبَ مُعَاوِیَةُ بْنُ أَبِ

مَا تَضَمَّنَهُ الْکِتَابُ، حَذَفْنَاهُ ]   دِيُالْوَاقِ[سُفْیَانَ إِلَی عُثْمَانَ کِتَاباً یَذْکُرُ لَهُ مَا یَصْنَعُ أَبُو ذَرٍّ، وَ ذَکَرَ 
أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ جَاءَنِي کِتَابُكَ وَ فَھِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ : اخْتِصَاراً، فَکَتَبَ إِلَیْهِ عُثْمَانُ

وْعَرِھَا، وَ ابْعَثْ مَعَهُ دَلِیلًا یَسِیرُ بِهِ ، فَابْعَثْ إِلَيَّ بِهِ، وَ احْمِلْهُ عَلَی أَغْلَظِ الْمَرَاکِبِ وَ أَ  جُنْدَبٍ
فَلَمَّا وَرَدَ : اللَّیْلَ وَ النَّھَارَ حَتَّی لَا یَنْزِلَ عَنْ مَرْکَبِهِ، فَیَغْلِبَهُ النَّوْمُ فَیُنْسِیَهُ ذِکْرِي وَ ذِکْرَكَ، قَالَ

هِ إِلَّا قَتَبٌ، وَ بَعَثَ مَعَهُ دَلِیلًا، وَ أَمَرَ أَنْ یَفُذَّ بِهِ الْکِتَابُ عَلَی مُعَاوِیَةَ حَمَلَهُ عَلَی شَارِفٍ لَیْسَ عَلَیْ
فَلَقَدْ أَتَانَا آتٍ وَ نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ : فَخِذَیْهِ، قَالَ السَّیْرَ، حَتَّی قَدِمَ بِهِ الْمَدِینَةَ وَ قَدْ سَقَطَ لَحْمُ

أَبُو ذَرٍّ قَدْ قَدِمَ الْمَدِینَةَ، فَخَرَجْتُ أَغْدُو ، : السَّلَامُ، فَقِیلَضَحْوَةً مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَیْهِ 
طُوَالٌ أَبْیَضُ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ یَمْشِي مَشْیاً    فَکُنْتُ أَوَّلَ مَنْ سَبَقَ إِلَیْهِ، فَإِذَا شَیْخٌ نَحِیفٌ آدَمُ

: عَمَلُ ابْنِ عَفَّانَ: قَالَ! عَمِّ مَا لِي أَرَاكَ لَا تَخْطُو إِلَّا خَطْواً قَرِیباًیَا : مُتَقَارِباً، فَدَنَوْتُ إِلَیْهِ فَقُلْتُ
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فَدَخَلَ بِهِ : حَمَلَنِي عَلَی مَرْکَبٍ وَعْرٍ، وَ أَمَرَ بِي أَنْ أُتْعَبَ، ثُمَّ قَدِمَ بِي عَلَیْهِ لِیَرَى فِيَّ رَأْیَهُ، قَالَ

أَنَا جُنْدَبٌ وَ سَمَّانِي : لَا أَنْعَمَ اللَّهُ لَكَ عَیْناً یَا جُنَیْدِبُ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: مَانُعَلَی عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ عُثْ
آلِهِ الَّذِي  رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَبْدَ اللَّهِ، فَاخْتَرْتُ اسْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ

إِنَّ یَدَ : أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّا نَقُولُ: عُثْمَانُ]   لَهُ[، فَقَالَ   هِ عَلَی الِاسْمِ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَبِيسَمَّانِي بِ
نْفَقْتُمْ مَالَ اللَّهِ لَوْ کُنْتُمْ لَا تَزْعُمُونَ ذَلِكَ لَأَ: اللَّهِ مَغْلُولَةٌ وَ إِنَّ اللَّهَ فَقِیرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِیاءُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ

إِذَا بَلَغَ بَنُو أَبِي : ، وَ لَکِنِّي أَشْھَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ  عَلَی عِبَادِ اللَّهِ
دِینَ اللَّهِ دَخَلًا، ثُمَّ یُرِیحُ اللَّهُ  الْعَاصِ ثَلَاثِینَ رَجُلًا، جَعَلُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا، وَ عِبَادَ اللَّهِ خَوَلًا، وَ

مَا : أَ سَمِعْتُمْ ھَذَا  مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالُوا: الْعِبَادَ مِنْھُمْ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِمَنْ حَضَرَهُ
فَقَالَ أَبُو ! سُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِوَیْلَكَ یَا أَبَا ذَرٍّ أَ تَکْذِبُ عَلَی رَ: سَمِعْنَاهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ

ادْعُوا لِي : لَا وَ اللَّهِ مَا نَدْرِي، فَقَالَ عُثْمَانُ:  وَ أَمَا  تَظُنُّونَ أَنِّي صَدَقْتُ قَالُوا: ذَرٍّ لِمَنْ حَضَرَهُ
حَدِیثَكَ فِي بَنِي  اقْصُصْ عَلَیْهِ: الَ عُثْمَانُ لِأَبِي ذَرٍّقَ]  جَاءَ[، فَلَمَّا ] فَدُعِيَ[ -عَلَیْهِ السَّلَامُ -عَلِیّاً

ھَلْ سَمِعْتَ ھَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ : ، فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ  أَبِي الْعَاصِ
بِمَ عَرَفْتَ صِدْقَهُ فَقَالَ : أَبُو ذَرٍّ، فَقَالَ عُثْمَانُ   لَا، وَ قَدْ صَدَقَ :عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ

مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَ لَا : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ   إِنِّي: عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ
لَھْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ، فَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ  أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِي

أُحَدِّثُکُمْ أَنِّي سَمِعْتُ ھَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ : أَبُو ذَرٍّ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ   صَدَقَ: عَلَیْهِ وَ آلِهِ
مَا کُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَعِیشُ حَتَّی أَسْمَعَ ھَذَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّی ! تَتَّھِمُونِيعَلَیْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ 
  .اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ

عَلَی رَأَیْتُ أَبَا ذَرٍّ یَوْمَ دُخِلَ بِهِ : وذَکَرَ الْوَاقِدِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ صُھْبَانَ مَوْلَی الْأَسْلَمِیِّینَ قَالَ
أَنْتَ : عُثْمَانَ عَلَیْهِ عَبَاءَةٌ  مُدَرَّعاً  قَدْ دُرِّعَ بِھَا عَلَی شَارِفٍ، حَتَّی أُنِیخَ بِهِ عَلَی بَابِ عُثْمَانَ، فَقَالَ

نِي، أَنَا الَّذِي نَصَحْتُكَ فَاسْتَغْشَشْتَنِي، وَ نَصَحْتُ صَاحِبَكَ فَاسْتَغَشَّ: الَّذِي فَعَلْتَ وَ فَعَلْتَ فَقَالَ
الشَّامَ عَلَیْنَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو    کَذَبْتَ وَ اللَّهِ، وَ لَکِنَّكَ تُرِیدُ الْفِتْنَةَ وَ تُحِبُّھَا، قَدْ أَنْغَلْتَ: فَقَالَ عُثْمَانُ

لَا أُمَّ لَكَ    كَ وَ لِذَاكَمَا لَ: اتَّبِعْ سُنَّةَ صَاحِبَیْكَ لَا یَکُونُ لِأَحَدٍ عَلَیْكَ کَلَامٌ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: ذَرٍّ
وَ اللَّهِ مَا وَجَدْتَ لِي عُذْراً  إِلَّا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّھْيَ عَنِ الْمُنْکَرِ، فَغَضِبَ : فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ
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فَإِنَّهُ قَدْ  -، أَوْ أَقْتُلَهُ  وَ أَحْبِسَهُإِمَّا أَنْ أَضْرِبَهُ : أَشِیرُوا عَلَيَّ فِي ھَذَا الشَّیْخِ الْکَذَّابِ: عُثْمَانُ وَ قَالَ

  .أَوْ، أَنْفِیَهُ -فَرَّقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ
أُشِیرُ عَلَیْكَ بِمَا قَالَ مُؤْمِنُ : فَقَالَ -حَاضِراً   وَ کَانَ -مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ، فَتَکَلَّمَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ

الْآیَةَ ،   نْ یَكُ کاذِباً فَعَلَیْهِ کَذِبُهُ وَ إِنْ یَكُ صادِقاً یُصِبْکُمْ بَعْضُ الَّذِي یَعِدُکُمْفَ إِ: آلِ فِرْعَوْنَ
بَلْ بِفِیكَ التُّرَابُ، وَیْحَكَ یَا : بِفِیكَ التُّرَابُ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فَقَالَ عُثْمَانُ
عُ ھَذَا بِأَبِي ذَرٍّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنْ کَتَبَ إِلَیْكَ فِیهِ مُعَاوِیَةُ، عُثْمَانُ تَصْنَ

ابُ وَ ھُوَ مَنْ عَرَفْتَ زَھْقَهُ وَ ظُلْمَهُ، وَ تَفَرَّقُوا، فَجَعَلَ أَبُو ذَرٍّ لَا یَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ، وَ جَعَلَ أَصْحَ
فَمَکَثَ يِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَأْتُونَهُ، وَ کَانَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْھُمَا أَلْزَمُھُمْ لَهُ، النَّبِ

وَیْحَكَ یَا : الَأَیَّاماً، ثُمَّ أَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَی أَبِي ذَرٍّ فَأُتِيَ بِهِ قَدْ أُسْرِعَ بِهِ، فَلَمَّا وَقَفَ بَیْنَ یَدَیْهِ قَ
رَأَیْتَ عُثْمَانُ أَ مَا رَأَیْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ رَأَیْتَ أَبَا بَکْرٍ وَ رَأَیْتَ عُمَرَ، ھَلْ 

مَا  أَبْغَضَ : الَ أَبُو ذَرٍّاخْرُجْ عَنَّا مِنْ بِلَادِنَا، فَقَ: بَطْشَ جَبَّارٍ، فَقَالَ   ھَذَا ھَدْرَھُمْ، إِنَّكَ لَتَبْطِشُ بِي
:  أَ فَأَخْرُجُ إِلَی الشَّامِ أَرْضِ الْجِھَادِ قَالَ: حَیْثُ شِئْتَ، قَالَ: إِلَيَّ جِوَارَكَ، فَإِلَی أَیْنَ أَخْرُجُ قَالَ

وَ : لَا، قَالَ: إِلَی الْعِرَاقِ قَالَ   أَخْرُجُأَ فَ: قَالَ! إِنَّمَا جَلَبْتُكَ مِنَ الشَّامِ لِمَا قَدْ أَفْسَدْتَھَا، أَ فَأَرُدُّكَ إِلَیْھَا
: لَا، قَالَ: أَ فَأَخْرُجُ إِلَی مِصْرَ قَالَ: تَقْدَمُ عَلَی قَوْمٍ ھُمْ أَھْلُ شُبَهٍ وَ طَعْنٍ عَلَی الْأَئِمَّةِ، قَالَ: لِمَ قَالَ

  :أَیْنَ أَخْرُجُ قَالَ
: عُثْمَانُ   إِذاً التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْھِجْرَةِ، أَخْرُجُ إِلَی نَجْدٍ، فَقَالَ ھُوَ: شِئْتَ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ   إِلَی حَیْثُ

  :قَدْ أَبَیْتَ ذَلِكَ عَلَيَّ، قَالَ: ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ  الشَّرَفُ الشَّرَفُ الْأَبْعَدُ أَقْصَی فَأَقْصَی
  .تُوُفِّيَ جَ أَبُو ذَرٍّ إِلَی الرَّبَذَةِ، فَلَمْ یَزَلْ بِھَا حَتَّیامْضِ عَلَی وَجْھِكَ ھَذَا وَ لَا تَعْدُونَ الرَّبَذَةَ، فَخَرَ

  نکیر عمّار بن یاسر
وَ اللَّهِ : خَطَبَ عُثْمَانُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ فِیھَا: وذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ

إِیَّاھَا، وَ لَکِنِّي سَأُعْطِیھِمْ مِنْ ھَذَا    وَ لَوْ کَانَ بِیَدِي مَفَاتِیحُ الْجَنَّةِ لَأَدْخَلْتُھُمْلَأُوثِرَنَّ بَنِي أُمَیَّةَ، 
: مِنْ ذَلِكَ، قَالَ عُثْمَانُ   أَنْفِي وَ اللَّهِ تُرْغَمُ: ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ  الْمَالِ عَلَی رَغْمِ أَنْفِ مَنْ زَعَمَ

ثُمَّ ! وَ إِنَّكَ لَھُنَاكَ یَا ابْنَ سُمَیَّةَ: وَ أَنْفَ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ تُرْغِمُ، قَالَ: اللَّهُ أَنْفَكَ، فَقَالَ عَمَّارٌ فَأَرْغَمَ
  .وَ قَدْ غُشِيَ عَلَیْهِ وَ فَتَّقَهُ -نَزَلَ إِلَیْهِ فَوَطَّأَهُ، فَاسْتُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهِ
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ثَلَاثٌ یَشْھَدُونَ عَلَی عُثْمَانَ وَ أَنَا الرَّابِعُ، وَ : کُنْتُ مَعَ عَمَّارٍ فَقَالَ: شَقِیقٍ قَالَ وذَکَرَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ

وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما ...    أَنَا أَسْوَأُ الْأَرْبَعَةِ، وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ ھُمُ الْکافِرُونَ
، وَ أَنَا   وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ ھُمُ الْفاسِقُونَ... ،   هُ فَأُولئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَأَنْزَلَ اللَّ

  .أَشْھَدُ لَقَدْ حَکَمَ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
  و

عَلَی : مَا تُقَاتِلُھُمْ یَا أَبَا الْیَقْظَانِ قَالَ]   یعَلَ: [قَالَ رَجُلٌ لِعَمَّارٍ یَوْمَ صِفِّینَ: عَنْهُ فِي تَارِیخِهِ قَالَ
  .أَنَّھُمْ زَعَمُوا أَنَّ عُثْمَانَ مُؤْمِنٌ، وَ نَحْنُ نَزْعُمُ أَنَّهُ کَافِرٌ

  و
عَمَّارٍ فِي انْتَھَیْتُ إِلَی : عَنْهُ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّیرِ الْحَرَشِيِّ قَالَ
وَ قَتْلِهِ،  أَحْدَاثِ عُثْمَانَ   مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ وَ عَلَیْهِ بُرْنُسٌ وَ النَّاسُ قَدْ أَطَافُوا بِهِ وَ ھُوَ یُحَدِّثُھُمْ عَنْ

مِنْ حَصَا الْمَسْجِدِ  رَحِمَ اللَّهُ عُثْمَانَ، فَأَخَذَ عَمَّارٌ کَفّاً: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَ ھُوَ یَذْکُرُ عُثْمَانَ
، فَلَمْ   اسْتَغْفِرِ اللَّهَ یَا کَافِرُ، اسْتَغْفِرِ اللَّهَ یَا عَدُوَّ اللَّهِ، وَ أَوْعَدَ بِالرَّجُلِ: فَضَرَبَ بِهِ وَجْھَهُ، ثُمَّ قَالَ

عَدْتُ فِي الْقَوْمِ حَتَّی فَرَغَ عَمَّارٌ یَزَلِ الْقَوْمُ یُسْکِنُونَ عَمَّاراً عَنِ الرَّجُلِ حَتَّی قَامَ وَ انْطَلَقَ، وَ قَ
یَا أَبَا الْیَقْظَانِ رَحِمَكَ اللَّهُ أَ مُؤْمِناً قَتَلْتُمْ : مِنْ حَدِیثِهِ وَ سَکَنَ غَضَبُهُ، ثُمَّ إِنِّي قُمْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ لَهُ

  .فِراً، بَلْ قَتَلْنَاهُ کَافِراً، بَلْ قَتَلْنَاهُ کَافِراًلَا بَلْ قَتَلْنَاهُ کَا: عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَمْ کَافِراً فَقَالَ
  و

ءٍ تَرَکْتُهُ خَلْفِي، غَیْرَ  وَ اللَّهِ مَا أَجِدُنِي آسَی عَلَی شَيْ: قَالَ عَمَّارٌ: عَنْهُ، عَنْ حَکِیمِ بْنِ خَبِیرٍ  قَالَ
  .فَأَضْرَمنَا عَلَیْهِ نَاراً أَنِّي وَدِدْتُ أَنَّا کُنَّا أَخْرَجْنَا عُثْمَانَ مِنْ قَبْرِهِ

  و
أَتَیْتُ عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ وَ عُثْمَانُ : ذَکَرَ الْوَاقِدِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ

لَسَ، ثُمَّ اسْتَلْقَی وَ وَضَعَ مَحْصُورٌ، فَلَمَّا انْتَھَیْتُ إِلَیْهِ قَامَ مَعِي فَکَلَّمْتُهُ، فَلَمَّا ابْتَدَأْتُ الْکَلَامَ جَ
وَیْحَكَ یَا أَبَا الْیَقْظَانِ إِنَّكَ کُنْتَ فِینَا لَمِنْ أَھْلِ الْخَیْرِ وَ السَّابِقَةِ، وَ مِمَّنْ : یَدَهُ عَلَی وَجْھِهِ، فَقُلْتُ

وَ مَا صَنَعْتَ فِي أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ،  عُذِّبَ فِي اللَّهِ، فَمَا الَّذِي تَبْغِي مِنْ سَعْیِكَ فِي فَسَادِ الْمُؤْمِنِینَ،
خَلَعْتُ عُثْمَانَ کَمَا خَلَعْتُ عِمَامَتِي ھَذِهِ، یَا أَبَا : فَأَھْوَى إِلَی عِمَامَتِهِ فَنَزَعَھَا عَنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ
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بِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، فَأَمَّا أَنْ إِسْحَاقَ إِنِّي أُرِیدُ أَنْ تَکُونَ خِلَافَةٌ کَمَا کَانَتْ عَلَی عَھْدِ النَّ

یُعْطِيَ مَرْوَانَ خُمُسَ إِفْرِیقِیَةَ، وَ مُعَاوِیَةَ عَلَی الشَّامِ، وَ الْوَلِیدَ بْنَ عُقْبَةَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَی 
لَی مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِصْرَ، فَلَا الْکُوفَةِ، وَ ابْنَ عَامِرٍ عَلَی الْبَصْرَةِ، وَ الْکَافِرَ بِمَا أُنْزِلَ عَ
  .وَ اللَّهِ لَا کَانَ ھَذَا  أَبَداً حَتَّی یُبْعَجَ فِي خَاصِرَتِهِ بِالْحَقِّ

  نکیر عبد اللّه بن مسعود
  و

: عَلَی عُثْمَانَ قَالَ فِیمَ طَعَنْتُمْ: دِ اللَّهِقُلْنَا لِعَبْ: ذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِیقٍ قَالَ
  .أَھْلَکَهُ الشُّحُّ، وَ بِطَانَةُ السَّوْءِ

  و
  :قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: عَنْهُ، عَنْ قَیْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَ شَقِیقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ

  .فَنَتَحَاثُّ التُّرَابَ حَتَّی یَمُوتَ الْأَعْجَزُ لَوَدِدْتُ أَنِّي وَ عُثْمَانَ بِرَمْلِ عَالِجٍ، 
  و

جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، مِنْھُمْ عَلْقَمَةُ بْنُ قَیْسٍ وَ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ وَ عُبَیْدَةُ    عَنْهُ، عَنْ
لَا یَعْدِلُ عُثْمَانُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ : للَّهِ قَالَالسَّلْمَانِيُّ وَ شَقِیقُ بْنُ سَلَمَةَ وَ غَیْرُھُمْ، عَنْ عَبْدِ ا

  .بَعُوضَةٍ
  .جَنَاحَ ذُبَابٍ: وَ فِي أُخْرَى

  و
سَمِعْتُ :  سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ یَلْعَنُ عُثْمَانَ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: عَنْهُ، عَنْ عُبَیْدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ

  .صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَشْھَدُ لَهُ بِالنَّارِ رَسُولَ اللَّهِ
  و

بَیْنَا نَحْنُ فِي بَیْتٍ وَ نَحْنُ اثْنَا : عَنْهُ، عَنْ خَیْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
مَا : ، إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَنَتَذَاکَرُ أَمْرَ الدَّجَّالِ وَ فِتْنَتَهُ -عَشَرَ رَجُلًا

نَ تَتَذَاکَرُونَ مِنْ أَمْرِ الدَّجَّالِ، وَ الَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إِنَّ فِي الْبَیْتِ لَمَنْ ھُوَ أَشَدُّ عَلَی أُمَّتِي مِ
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یَوْمَئِذٍ غَیْرِي وَ غَیْرُ عُثْمَانَ، وَ الَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَوَدِدْتُ  الدَّجَّالِ، وَ قَدْ مَضَی مَنْ کَانَ فِي الْبَیْتِ

  .  أَنِّي وَ عُثْمَانَ بِرَمْلِ عَالِجٍ یَتَحَاثَّا التُّرَابَ حَتَّی یَمُوتَ الْأَعْجَلُ
  و

: لَا، قَالَ: صَلَّی ھَؤُلَاءِ جُمُعَتَھُمْ قُلْتُ :دَخَلْتُ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: عَنْهُ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ
بِغَیْرِ أَذَانٍ وَ  إِنَّمَا ھَؤُلَاءِ حُمُرٌ، إِنَّمَا یُصَلِّي مَعَ ھَؤُلَاءِ الْمُضْطَرُّ وَ مَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، فَقَامَ بَیْنَنَا فَصَلَّی

  .لَا إِقَامَةٍ
  و

وَ عِنْدَهُ  -حَیْثُ کَتَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ یُسَیِّرُهُ -دَخَلُوا عَلَی عَبْدِ اللَّهِ: أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ]  عَنْ[عَنْهُ، 
إِمَّا أَنْ تَدَعَ : إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ یَقُولُ: إِنَّ الْأَمِیرَ أَرْسَلَ إِلَیْكَ: أَصْحَابُهُ، فَجَاءَ رَسُولُ الْوَلِیدِ فَقَالَ

أَخْتَارُ مِصْرِي عَلَیْھِنَّ، ]  لَا[کَلِمَاتٍ  رُبَ: وَ إِمَّا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَرْضِكَ، قَالَ ھَؤُلَاءِ الْکَلِمَاتِ،
أَفْضَلُ الْکَلَامِ کِتَابُ اللَّهِ، وَ أَحْسَنُ الْھَدْيِ ھَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ : مَا ھُنَّ قَالَ:]  قِیلَ[

لَیَخْرُجَنَّ مِنْھَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، وَ : مُحْدَثَتُھَا، وَ کُلُّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٌ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ آلِهِ، وَ شَرُّ الْأُمُورِ
  .لَا أَتْرُکُھُنَّ أَبَداً وَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُھُنَّ

  .زِیَادَةً عَلَیْهِ الْوَاقِدِيُّ فِي کِتَابِ الدَّارِ وَ قَدْ ذَکَرَ ذَلِكَ أَجْمَعَ وَ
  .ترکناه إیجازا 

   نکیر حذیفة بن الیمان
  و

جَاءَتْ بَنُو عَبْسٍ إِلَی حُذَیْفَةَ یَسْتَشْفِعُونَ : ذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ قَیْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ
فِي    لَقَدْ أَتَیْتُمُونِي مِنْ عِنْدِ رَجُلٍ وَدِدْتُ أَنَّ کُلَّ سَھْمٍ فِي کِنَانَتِي: ذَیْفَةُبِهِ عَلَی عُثْمَانَ، فَقَالَ حُ

  .بَطْنِهِ
  و

وَ اللَّهِ مَا یَعْدُو أَنْ ! عُثْمَانُ: کُنَّا عِنْدَ حُذَیْفَةَ فَذَکَرْنَا عُثْمَانَ، فَقَالَ: عَنْهُ، عَنْ حَارِثِ بْنِ سُوَیْدٍ قَالَ
  .فَاجِراً فِي دِینِهِ، أَوْ أَحْمَقَ فِي مَعِیشَتِهِ یَکُونَ

  و
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یْفَةَ عَنْهُ، عَنْ حَکِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنْ یَزِیدَ مَوْلَی حُذَیْفَةَ، عَنْ أَبِي شُرَیْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَ

وَ آلِهِ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَ طَلَبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي طَلَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ : یُحَدِّثُ قَالَ
فَقَالَ مَا حَائِطٍ نَائِماً رَأْسُهُ تَحْتَ نَخْلَةٍ، فَانْتَظَرْتُهُ طَوِیلًا فَلَمْ یَسْتَیْقِظْ، فَکَسَرْتُ جَرِیدَةً فَاسْتَیْقَظَ، 

، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ   ائْذَنْ لِي: کْرٍ فَقَالَشَاءَ اللَّهُ أَنْ یَقُولَ، ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَ
یَجِیئُکُمُ الْخَامِسُ لَا یَسْتَأْذِنُ وَ لَا : ثُمَّ قَالَ[عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ وَ أُبَشِّرَهُ بِالْجَنَّةِ، 

یَا رَسُولَ اللَّهِ : ثُمَّ قَالَ]  مِنْ جَانِبِ الْحَائِطِ، نْ أَھْلِ النَّارِ، فَجَاءَ عُثْمَانُ حَتَّی وَثَبَیُسَلِّمُ وَ ھُوَ مِ
  .بَنُو فُلَانٍ یُقَاتِلُ بَعْضُھُمْ بَعْضاً

  و
لَقَدْ دَخَلَ عُثْمَانُ :  یَقُولُ سَمِعْتُ حُذَیْفَةَ بْنَ الْیَمَانِ: ذَکَرَ الْوَاقِدِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ

  .  قَبْرَهُ بِفَجْرِهِ
  و

  :لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ أُتِيَ حُذَیْفَةُ وَ ھُوَ بِالْمَدَائِنِ، فَقِیلَ: عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ
ھَلْ تَعْرِفُ الرَّجُلَ : ثَنِي أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ، قَالَیَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَقِیتُ رَجُلًا آنِفاً عَلَی الْجِسْرِ فَحَدَّ

الْجِنِّيُّ، وَ ھُوَ الَّذِي یَسِیرُ ]  عَیْثَمٌ[إِنَّ ذَلِكَ عثیم : قُلْتُ أَظُنُّنِي أَعْرِفُهُ وَ مَا أُثَبِّتُهُ، قَالَ حُذَیْفَةُ
مَا تَقُولُ فِي قَتْلِ : لَ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ، فَقِیلَ لِحُذَیْفَةَبِالْأَخْبَارِ، فَحَفِظُوا ذَلِكَ الْیَوْمَ فَوَجَدُوهُ قُتِ

مَا جَعَلْتَ لَهُ مَخْرَجاً، : أَوْ مُسْلِمٌ قَتَلَ کَافِراً، فَقَالُوا] اً[ھَلْ ھُوَ إِلَّا کَافِرٌ قَتَلَ کَافِر :] فَقَالَ[عُثْمَانَ 
  .لَمْ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً   اللَّهُ: قَالَ

  و
: حَدِّثْنَا فَقَدْ أَدْرَکْتَ مَا لَمْ نُدْرِكْ، فَقَالَ:   قُلْتُ لِأَبِي وَایِلٍ: عَنْهُ، عَنْ حُصَیْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ

نَّهُ دَخَلَ إِ: اتَّھِمُوا الْقَوْمَ عَلَی دِینِکُمْ، فَوَ اللَّهِ مَا مَاتُوا حَتَّی خَلَطُوا، لَقَدْ قَالَ حُذَیْفَةُ فِي عُثْمَانَ
  .حُفْرَتَهُ وَ ھُوَ فَاجِرٌ

  نکیر المقداد
  و
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دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْمَدِینَةِ فَإِذَا النَّاسُ : ذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ ھَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ

دُ بْنُ الْأَسْوَدِ أَخَذَ  کَفّاً مِنْ حَصًا أَوْ مُجْتَمِعُونَ عَلَی عُثْمَانَ، وَ إِذَا رَجُلٌ یَمْدَحُهُ، فَوَثَبَ الْمِقْدَا
  .بِهِ، فَرَأَیْتُ عُثْمَانَ یَتَّقِیهِ بِیَدِهِ   تُرَابٍ، فَأَخَذَ یَرْمِیهِ

  و
   خَلْفَ   لَمْ یَکُنِ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ یُصَلِّي: ذَکَرَ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ

  .أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ   ثْمَانَ، وَ لَا یُسَمِّیهِعُ
لَمْ یَکُنْ عَمَّارٌ وَ لَا الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ یُصَلِّیَانِ خَلْفَ عُثْمَانَ وَ لَا : وَ ذُکِرَ عَنْ سَعِیدٍ أَیْضاً قَالَ[

  ] . یُسَمِّیَانِهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ
   رشينکیر عبد الرحمن بن حنبل الق

  و
کَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ : ذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عِیسَی بْنِ زَیْدٍ، عَنْ أَبِیهِ قَالَ

رِ، وَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَی عُثْمَانَ، وَ کَانَ یَذْکُرُهُ فِي الشِّعْ -مِنْ أَھْلِ بَدْرٍ: وَ ھُوَ - حَنْبَلٍ الْقُرَشِيُّ
بَهُ مِائَةَ یَذْکُرُ جَوْرَهُ وَ یَطْعَنُ عَلَیْهِ، وَ یَبْرَأُ مِنْهُ وَ یَصِفُ صَنَائِعَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ عَنْهُ ضَرَ

  .سَوْطٍ وَ حَمَلَهُ عَلَی بَعِیرٍ وَ طَافَ بِهِ فِي الْمَدِینَةِ، ثُمَّ حَبَسَهُ مَوْبِقاً  فِي الْحَدِیدِ
    یر طلحة بن عبید اللّهنک

إِنَّ : أَنَّ طَلْحَةَ قَامَ إِلَی عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ:  ذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ النَّصْرِ الْأَرْجَنِيِ
وْنَھَا وَ لَا یَعْھَدُونَھَا، فَإِنْ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا  لَكَ وَ کَرِھُوكَ لِلْبِدَعِ الَّتِي أَحْدَثْتَ، وَ لَمْ یَکُونُوا یَرَ

  .تَسْتَقِمْ فَھُوَ خَیْرٌ لَكَ، وَ إِنْ أَبَیْتَ لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَضَرَّ بِذَلِكَ مِنْكَ فِي دُنْیَا وَ لَا آخِرَةٍ
  و

الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا  ودُهُ إِلَیانْطَلَقْتُ بِأَبِي أَقُ: ذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ
النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِدَارِ : یَا بُنَيَّ مَا ھَذَا فَقُلْتُ: دَخَلْنَا سَمِعْنَا لَغَطَ النَّاسِ وَ أَصْوَاتَھُمْ، فَقَالَ أَبِي

  فَأَدْنِنِي مِنْهُ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَاذْھَبْ بِي إِلَیْهِ : طَلْحَةَ، قَالَ: مَنْ تَرَى مِنْ قُرَیْشٍ قُلْتُ: عُثْمَانَ، فَقَالَ
قَتْلِ ھَذَا الرَّجُلِ، قَالَ یَا أَبَا سَعِیدٍ إِنَّ لَكَ دَاراً فَاذْھَبْ    یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ لَا تَنْھَی النَّاسَ عَنْ: 

  .فَاجْلِسْ فِي دَارِكَ، فَإِنَّ نَعْثَلًا لَمْ یَکُنْ یَخَافُ ھَذَا الْیَوْمَ
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  و

أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَیْدِ اللَّهِ کَانَ یَوْمَئِذٍ فِي :  ذَکَرَ، فِي تَارِیخِهِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عِیسَی، عَنْ أَبِیهِ
  .جَمَاعَةِ النَّاسِ عَلَیْهِ السِّلَاحُ عِنْدَ بَابِ الْقَصْرِ یَأْمُرُھُمْ بِالدُّخُولِ عَلَیْهِ

  و
انْتَھَیْتُ إِلَی الْمَدِینَةِ أَیَّامَ حَصْرِ عُثْمَانَ فِي الدَّارِ، فَإِذَا : نِ بْنِ أَبِي لَیْلَی قَالَذُکِرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَ

الرِّجَالِ وَ السِّلَاحِ مُطِیفٌ بِدَارِ عُثْمَانَ حَتَّی    طَلْحَةُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ فِي مِثْلِ الْخَزَّةِ  السَّوْدَاءِ مِنَ
  .قُتِلَ

  و
رَأَیْتُ طَلْحَةَ یُرَامِي الدَّارَ، وَ ھُوَ فِي خَزَّةٍ  سَوْدَاءَ عَلَیْهِ الدِّرْعُ قَدْ کَفَرَ عَلَیْهِ بِقَبَاءٍ، : عَنْهُ قَالَ ذُکِرَ

نْ قِبَلِ دَارِ الدَّارِ، ثُمَّ یَخْرُجُ فَیُرَامِیھِمْ، حَتَّی دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ دَارٍ مِ   فَھُمْ یُرَامُونَهُ وَ یُخْرِجُونَهُ إِلَی
  .ابْنِ حَزْمٍ فَقُتِلَ

  و
لَمَّا أَشْخَصَ النَّاسُ لِعُثْمَانَ لَمْ : ذَکَرَ الْوَاقِدِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِیهِ قَالَ

وَ خَمْسَةَ    مِنِّي ثَلَاثَةَ أَدْرَاعٍ   اشْتَرَى: یَکُنْ أَحَدٌ أَشَدَّ عَلَیْهِ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ، قَالَ مَالِكٌ
أَوْ أَسْیَافٍ، فَرَأَیْتُ تِلْكَ الدُّرُوعَ عَلَی أَصْحَابِهِ الَّذِینَ کَانُوا یَلْزَمُونَهُ قَبْلَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ بِیَوْمٍ 

  .یَوْمَیْنِ
  و

أَشَدَّ عَلَی  مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَا کَانَ أَحَدٌ: ذَکَرَ الْوَاقِدِيُّ فِي تَارِیخِهِ قَالَ
عُثْمَانَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَتَّی مَاتَ، وَ مِنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حَتَّی مَاتَ عُثْمَانُ وَ 

ھُمْ، فَإِنَّهُ لَمْ یَزَلْ کَھْفُ الْمِصْرِیِّینَ وَ غَیْرِھِمْ، أَعْطَی النَّاسَ الرِّضَی، وَ مِنْ طَلْحَةَ، وَ کَانَ أَشَدَّ
مَفَاتِیحَ یَأْتُونَهُ بِاللَّیْلِ یَتَحَدَّثُونَهُ عِنْدَهُ إِلَی أَنْ جَاھَدُوا، فَکَانَ وَلِيَ الْحَرْبَ وَ الْقِتَالَ، وَ عَمِلَ الْ

سِ، وَ مَنَعَهُ وَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ، وَ رَدَّ شَفَاعَةَ عَلِيٍّ عَلَیْهِ عَلَی بَیْتِ الْمَالِ، وَ تَوَلَّی الصَّلَاةَ بِالنَّا
، وَ لَا یَشْرَبُ،   لَا وَ اللَّهِ وَ لَا نَعْمَةُ عَیْنٍ، وَ لَا بِبَرَکَةٍ یَأْکُلُ: السَّلَامُ فِي حَمْلِ الْمَاءِ إِلَیْھِمْ، وَ قَالَ لَهُ

  .الْحَقَّ مِنْ أَنْفُسِھَا حَتَّی یُعْطِيَ بَنِي أُمَیَّةَ



  
  
  
  
  
  

  ٥٤٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
یَا مَالِكُ إِنِّي : وَ رَوَى قَوْلَهُ لِمَالِكَ بْنِ أَوْسٍ وَ قَدْ شَفَعَ إِلَیْهِ فِي تَرْكِ التَّأْلِیبِ عَلَی عُثْمَانَ

بُدّاً مِنْ أَنْ یُغَیِّرَھَا،  نَجِدْ   نَصَحْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ یَقْبَلْ نَصِیحَتِي، وَ أَحْدَثَ أَحْدَاثاً، وَ فَعَلَ أُمُوراً لَمْ
  .مَا تَکَلَّمْتُ وَ لَا أَلَّبْتُ]  بُدّاً[وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ مِنْ ذَلِكَ 

   نکیر الزبیر بن العوام
  و

عْتَ بِنَفْسِكَ مَا فَعَلْتُ وَ لَکِنَّكَ صَنَ: عَتَبَ عُثْمَانُ عَلَی الزُّبَیْرِ، فَقَالَ: ذَکَرَ الْوَاقِدِيُّ فِي تَارِیخِهِ قَالَ
یهِ الرِّضَا، أَمْراً قَبِیحاً، تَکَلَّمْتَ عَلَی مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِأَمْرٍ أَعْطَیْتَ النَّاسَ فِ

یْتَھُمْ، فَخَرَجَ مَرْوَانُ ثُمَّ لَقِیَكَ مَرْوَانُ وَ صَنَعْتَ مَا لَا یُشْبِھُكَ، حَضَرَ النَّاسُ یُرِیدُونَ مِنْكَ مَا أَعْطَ
  .فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ: فَآذَى وَ شَتَمَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ

  و
أَنَّ عُثْمَانَ أَرْسَلَ سَعِیدَ بْنَ الْعَاصِ إِلَی الزُّبَیْرِ فَوَجَدَهُ بِأَحْجَارٍ الزَّیْتِ فِي :  ذَکَرَ فِي تَارِیخِهِ
حِیلَ بَیْنَھُمْ وَ بَیْنَ ما : نَّ عُثْمَانَ وَ مَنْ مَعَهُ قَدْ مَاتَ عَطَشاً، فَقَالَ لَهُ الزُّبَیْرُإِ: جَمَاعَةٍ، فَقَالَ لَهُ

  .  یَشْتَھُونَ کَما فُعِلَ بِأَشْیاعِھِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّھُمْ کانُوا فِي شَكٍّ مُرِیبٍ
   نکیر عبد الرحمن بن عوف

  و
کَثُرَ الْکَلَامُ بَیْنَ عَبْدِ : عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عِیسَی بْنِ زَیْدٍ، عَنْ أَبِیهِ قَالَ ذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ،

أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ بَقِیتُ لَكَ لَأُخْرِجَنَّكَ : الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ بَیْنَ عُثْمَانَ حَتَّی قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
  .إِلَّا بِاللَّهِ   خَلْتُكَ فِیهِ، وَ مَا غَرَرْتَنِيمِنْ ھَذَا الْأَمْرِ کَمَا أَدْ

  و
یْنَ عُثْمَانَ کَلَامٌ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ : ذَکَرَ الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْحَکَمِ قَالَ کَانَ بَیْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ بَ

تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَ فَرَرْتَ یَوْمَ حُنَیْنٍ، فَقَالَ لَهُ وَ اللَّهِ مَا شَھِدْتَ بَدْراً، وَ لَا بَایَعْتَ : الرَّحْمَنِ
  .وَ أَنْتَ وَ اللَّهِ دَعَوْتَنِي إِلَی الْیَھُودِیَّةِ: عُثْمَانُ

  و
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یمَ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّ عُثْمَانَ أَبَی أَنْ یُقِ: رَأَیْتُ ابْنَ عَوْفٍ یَقُولُ: عَنْهُ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِھَابٍ قَالَ

إِنَّهُ نَقَضَ، وَ لَیْسَ لِنَاقِضٍ : أَنْتَ أَوَّلُ مَنْ بَایَعَهُ وَ أَوَّلُ مَنْ عَقَدَ لَهُ، قَالَ: فِیکُمْ کِتَابَ اللَّهِ، فَقِیلَ لَهُ
  .عَھْدٌ

  و
مَانَ، فَنَادَوْا بِعَبْدِ ضَجَّ النَّاسُ یَوْماً حِینَ صَلَّوُا الْفَجْرَ فِي خِلَافَةِ عُثْ: عَنْهُ، عَنْ أَبَی إِسْحَاقَ قَالَ

یَا : [فَقَالَ   الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَحَوَّلَ وَجْھَهُ إِلَیْھِمْ وَ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ خَلَعَ قَمِیصَهُ مِنْ جَنْبِهِ
أَنِّي قَدْ خَلَعْتُ عُثْمَانَ مِنَ  ، یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ، أُشْھِدُ اللَّهَ وَ أُشْھِدُکُمْ] مَعْشَرَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ

آلْآنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ : الْخِلَافَةِ کَمَا خَلَعْتُ سِرْبَالِي ھَذَا، فَأَجَابَهُ مُجِیبٌ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ
  .لِبٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ، فَنَظَرُوا مَنِ الرَّجُلُ، فَإِذَا ھُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَا  کُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ

  و
  .أَوْصَی عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْ یُدْفَنَ سِرّاً، لِئَلَّا یُصَلِّيَ عَلَیْهِ عُثْمَانُ: عَنْهُ قَالَ

  و
 دَخَلْتُ عَلَی عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي: ذَکَرَ الْوَاقِدِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السَّرِیدِ قَالَ

عَاجِلُوا طَاغِیَتَکُمْ ھَذَا قَبْلَ أَنْ یَتَمَادَى : شَکْوَاهُ الَّذِي مَاتَ فِیهِ أَعُودُهُ، فَذُکِرَ عِنْدَهُ عُثْمَانُ، فَقَالَ
  .لَا عَھْدَ لِنَاقِضٍ: فَأَنْتَ وَلَّیْتَهُ، قَالَ: فِي مُلْکِهِ، قَالُوا

  و
کُنْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَالِساً، فَطَلَعَ عُثْمَانُ : بْنِ الْحَارِثِ قَالَ ذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ بِلَالِ

  .فَقَدْتَ أَکْثَرَكَ شَعْراً: حَتَّی صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
حْمَنِ یَسْأَلُهُ الْکَفَّ عَنِ التَّحْرِیضِ أَنَّ عُثْمَانَ أَنْفَدَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ  إِلَی عَبْدِ الرَّ: وَ ذَکَرَ فِیهِ

إِنَّهُ غَیَّرَ : وَ لَکِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ جَمِیعاً! أَنَا أَقُولُ ھَذَا الْقَوْلَ وَحْدِي: عَلَیْهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
لَا : فَدَعْ أَنْتَ مَا تَقُولُ فِیهِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَإِنْ کَانَ النَّاسُ یَقُولُونَ: قُلْتُ: وَ بَدَّلَ، قَالَ الْمِسْوَرُ

اتَّقِ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا : قُلْ لَهُ یَقُولُ لَكَ خَالِي: وَ اللَّهِ مَا أَجِدُهُ یَسَعُنِي أَنْ أَسْکُتَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ
لَتَعْمَلُنَّ : هِ وَ آلِهِ، وَ مَا أَعْطَیْتَنِي مِنَ الْعَھْدِ وَ الْمِیثَاقِشَرِیكَ لَهُ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْ

  .بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ صَاحِبَیْكَ، فَلَمْ تَفِ
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عَبْدُ فَقَالَ ! ھَذَا مِمَّا عَمِلْتَ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَحْدَاثِ عُثْمَانَ: وَ ذَکَرَ فِیهِ

  .قَدْ أَخَذْتُ إِلَیْکُمْ بِالْوَثِیقَةِ، فَأَمْرُکُمْ إِلَیْکُمْ: الرَّحْمَنِ
  و

: فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ! ھَذَا عَمَلُكَ: قَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: ذَکَرَ فِیهِ قَالَ
  .ذُ سَیْفِيفَإِذَا شِئْتَ فَخُذْ سَیْفَكَ وَ آخُ

   نکیر عمرو بن العاص
  و

: جَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ لِعُثْمَانَ: ذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ لُوطِ بْنِ یَحْیَی الْأَزْدِيِّ قَالَ
یَا ابْنَ النَّابِغَةِ قَدْ : وَ تُبْ إِلَیْهِ، فَقَالَ إِنَّكَ رَکِبْتَ مِنْ ھَذِهِ الْأُمَّةِ النَّھَابِیرَ  وَ رَکِبُوھَا  بِكَ، فَاتَّقِ اللَّهَ

وَ یَسْعَی فِي السَّاعِینَ، قَدْ لَعَمْرِي    تُبْتُ إِلَی اللَّهِ وَ أَنَا أَتُوبُ إِلَیْهِ، أَمَا إِنَّكَ مِمَّنْ یُؤَلِّبُ عَلَيَ
وَ ذَکَرَ فِیهِ، عَنِ .رٌو حَتَّی نَزَلَ فِي أَدَانِي الشَّامِأَضْرَمْتُھَا، فَأَسْعِرْ  وَ أَضْرِمْ مَا بَدَا لَكَ، فَخَرَجَ عَمْ

ءِ فَأَسَاءَ الْأَثَرَةَ، وَ اسْتَعْمَلَ  إِنَّهُ اسْتَأْثَرَ بِالْفَيْ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ذَکَرَ عُثْمَانَ فَقَالَ: الزُّھْرِيِّ قَالَ
قَرَابَتِهِ وَ آثَرَھُمْ عَلَی غَیْرِھِمْ، فَکَانَ فِي ذَلِكَ سَفْكٌ فِي دَمِهِ وَ  أَقْوَاماً لَمْ یَکُونُوا بِأَھْلِ الْعَمَلِ مِنْ

  .انْتِھَاكُ حُرْمَتِهِ
  و

اتَّقِ اللَّهَ یَا عُثْمَانُ، إِمَّا أَنْ تَعْدِلَ وَ إِمَّا أَنْ تَعْتَزِلَ، فَلَمَّا : قَامَ عَمْرٌو إِلَی عُثْمَانَ فَقَالَ: عَنْهُ فِیهِ قَالَ
، فَجَاءَ نْ نَشَبَ النَّاسُ فِي أَمْرِ عُثْمَانَ تَنَحَّی عَنِ الْمَدِینَةِ وَ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ غِلْمَةٍ لَهُ لِیَأْتُوهُ بِالْخَبَرِأَ

انَ وَ وَلَایَةِ إِنِّي إِذاً نَکَأْتُ قَرْحَةً  أَدْمَیْتُھَا، وَ جَاءَ الثَّالِثُ بِقَتْلِ عُثْمَ: اثْنَانِ بِحَصْرِ عُثْمَانَ، فَقَالَ
  .وَا عُثْمَانَاهُ، وَ لَحِقَ بِالشَّامِ: عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ

  و
أَنَّ عُثْمَانَ عَزَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَنْ مِصْرَ وَ اسْتَعْمَلَ عَلَیْھَا عَبْدَ اللَّهِ   ذَکَرَ الْوَاقِدِيُّ فِي تَارِیخِهِ

رْحٍ، فَقَدِمَ عَمْرٌو الْمَدِینَةَ، فَجَعَلَ یَأْتِي عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ فَیُؤَلِّبُهُ عَلَی عُثْمَانَ، بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَ
لَقَّی الرُّکْبَانَ یُخْبِرُھُمْ بِأَحْدَاثِ عُثْمَانَ، فَلَمَّا حُصِرَ ] تَ[وَ یَأْتِي الزُّبَیْرَ وَ یَأْتِي طَلْحَةَ، وَ يَ 

أَنَا : صَارَ الْأَوَّلَ خَرَجَ إِلَی أَرْضِ فِلَسْطِینَ، فَلَمْ یَزَلْ بِھَا حَتَّی جَاءَهُ خَبَرُ قَتْلِهِ، فَقَالَعُثْمَانُ الْحِ
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 عَلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِنِّي إِذاً أَحُلُّ قَرْحَةً نَکَأْتُھَا، إِنِّي کُنْتُ لَأُحَرِّضُ عَلَیْهِ، حَتَّی إِنِّي لَأُحَرِّضُ

ةُ وَ فِي غَنَمِهِ، فَلَمَّا بَلَغَهُ بَیْعَةُ النَّاسِ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ کَرِهَ ذَلِكَ وَ تَرَبَّصَ حَتَّی قُتِلَ طَلْحَ   اعِيَالرَّ
  .الزُّبَیْرُ، ثُمَّ لَحِقَ بِمُعَاوِیَةَ

   نکیر محمد بن مسلمة األنصاري
  و

أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ :  اوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ الْأَنْصَارِيِذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ دَ
  .مَا رَأَیْتُ یَوْماً قَطُّ أَقَرَّ لِلْعُیُونِ وَ لَا أَشْبَهَ بِیَوْمِ بَدْرٍ مِنْ ھَذَا الْیَوْمِ: یَوْمَ قُتِلَ عُثْمَانُ

  و
قَتَلْتُمْ : فَقُلْتُ أَتَیْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَ: مَوْلَی آلِ أَحْمَدَ قَالَ رَوَى فِیهِ، عَنْ أَبِي سُفْیَانَ

  .نَعَمْ وَ ایْمُ اللَّهِ مَا  وَجَدْتُ رَائِحَةً ھِيَ أَشْبَهُ بِرَائِحَةِ یَوْمِ بَدْرٍ مِنْھَا: عُثْمَانَ فَقَالَ
   مِثْلَ مَا ذَکَرَهُ الثَّقَفِيُ: هِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَوَ قَدْ ذَکَرَ الْوَاقِدِيُّ فِي تَارِیخِ

   نکیر أبي موسی
لَمَّا وَلَّی عُثْمَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ کُرَیْزٍ الْبَصْرَةَ، قَامَ أَبُو : وَ ذَکَرَ الْوَاقِدِيُّ فِي تَارِیخِهِ قَالَ

قَدْ أَتَاکُمْ رَجُلٌ کَثِیرُ الْعَمَّاتِ وَ : حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ، ثُمَّ قَالَمُوسَی الْأَشْعَرِيُّ خَطِیباً، فَ
  .الْخَاالتِ فِي قُرَیْشٍ، یَبْسُطُ الْمَالَ فِیھِمْ بَسْطاً، وَ قَدْ کُنْتُ قَبَضْتُهُ عَنْکُمْ

   نکیر جبلّة بن عمرو الساعدي
  و

السَّیِّئِ    أَوَّلُ مَنِ اجْتَرَأَ عَلَی عُثْمَانَ بِالنُّطْقِ: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ذَکَرَ الْوَاقِدِيُّ فِي تَارِیخِهِ،
و جَبَلَةُ بْنُ عَمْرٍو السَّاعِدِيُّ، مَرَّ بِهِ عُثْمَانُ وَ ھُوَ جَالِسٌ فِي نَادِي قَوْمِهِ وَ فِي یَدِ جَبَلَةَ بْنِ عَمْرٍ

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی : لِمَ تَرُدُّونَ عَلَی رَجُلٍ فَعَلَ کَذَا وَ کَذَا، قَالَ: لْقَوْمُ، فَقَالَ جَبَلَةُجَامِعَةٌ، فَسَلَّمَ، فَرَدَّ ا
أَيَّ : وَ اللَّهِ لَأَطْرَحَنَّ ھَذِهِ الْجَامِعَةَ فِي عُنُقِكَ أَوْ لَتَتْرُکَنَّ بِطَانَتَكَ ھَذِهِ، قَالَ عُثْمَانُ: عُثْمَانَ فَقَالَ

مَرْوَانَ تَخَیَّرْتُهُ، وَ مُعَاوِیَةَ تَخَیَّرْتُهُ، وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ : فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَخَیَّرُ النَّاسَ، فَقَالَ بِطَانَةٍ
وَ أَبَاحَ رَسُولُ اللَّهِ  بْنِ کُرَیْزٍ تَخَیَّرْتُهُ، وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدٍ تَخَیَّرْتُهُ، مِنْھُمْ مَنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ،

  .عَلَیْهِ   ، فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ، فَمَا زَالَ النَّاسُ مُجْتَرُّونَ  صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ دَمَهُ
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  و

وَ ھُوَ عَلَی عَلَی جَبَلَةَ بْنِ عَمْرٍو السَّاعِدِيِّ ]   مَرَّ عُثْمَانُ: [ذَکَرَ فِیهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السَّرِیدِ قَالَ
جَرْبَاءَ وَ لَأُخْرِجَنَّكَ إِلَی  یَا نَعْثَلُ وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّكَ أَوْ لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَی: بَابِ دَارِهِ وَ مَعَهُ جَامِعَةٌ، فَقَالَ

  .حَرَّةِ النَّارِ، ثُمَّ جَاءَهُ مَرَّةً أُخْرَى وَ ھُوَ عَلَی الْمِنْبَرِ فَأَنْزَلَهُ عَنْهُ
أَنَّ زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ مَشَی إِلَی جَبَلَةَ وَ مَعَهُ ابْنُ عَمِّهِ أَبُو أُسَیْدٍ السَّاعِدِيُّ، فَسَأَلَاهُ الْکَفَّ : ذَکَرَ فِیهِ وَ

کُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا  أَطَعْنا سادَتَنا وَ: وَ اللَّهِ لَا أَقْصُرُ عَنْهُ أَبَداً، وَ لَا أَلْقَی اللَّهَ فَأَقُولَ: عَنْ عُثْمَانَ، فَقَالَ
  .السَّبِیلَا 

   بن عمرو الغاري   نکیر جھجاه
  و

خَرَجَ عُثْمَانُ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ مَوَالِیهِ، : ذَکَرَ الْوَاقِدِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ
، وَ بَعْضُھُمْ غَیْرَ ذَلِكَ، فَلَمْ یُکَلِّمْھُمْ   یَا نَعْثَلُ: نَادَاهُ بَعْضُھُمْفَنَجَّدَ  النَّاسُ یَنْتَابُونَهُ یَمِیناً وَ شِمَالًا، فَ

أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا وَ اسْمَعُوا وَ أَطِیعُوا، : حَتَّی صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَشَتَمُوهُ، فَسَکَتَ حَتَّی سَکَتُوا، ثُمَّ قَالَ
أَنْتَ أَنْتَ : جَّةَ عَلَیْهِ، وَ السَّامِعَ الْعَاصِيَ لَا حُجَّةَ لَهُ، فَنَادَاهُ بَعْضُھُمْفَإِنَّ السَّامِعَ الْمُطِیعَ لَا حُ

: فَقَالَ -وَ کَانَ مِمَّنْ بَایَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ -السَّامِعُ الْعَاصِي، فَقَامَ إِلَیْهِ جَھْجَاهُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ
نَحْمِلُكَ عَلَی شَارِفٍ جَرْبَاءَ فَنُلْحِقُكَ بِجَبَلِ : وَ مَا ھُوَ قَالَ: إِلَیْهِ، قَالَھَلُمَّ إِلَی مَا نَدْعُوكَ 

وَ  -لَسْتَ ھُنَاكَ لَا أُمَّ لَكَ، وَ تَنَاوَلَ ابْنُ جَھْجَاهٍ الْغِفَارِيُّ عَصاً فِي یَدِ عُثْمَانَ: الدُّخَانِ، قَالَ عُثْمَانُ
فَکَسَرَھَا عَلَی رُکْبَتِهِ، وَ دَخَلَ عُثْمَانُ دَارَهُ، فَصَلَّی  -اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ھِيَ عَصَاةُ  النَّبِيِّ صَلَّی
  .بِالنَّاسِ سَھْلُ بْنُ حُنَیْفٍ

: إِنَّ عُثْمَانَ قَالَ لَهُ: الْحَدِیثَ، وَ قَالَ فِیهِ -عَنْ مُوسَی بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي حَبِیبَةَ -وَ ذَکَرَ فِیهِ
وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ مَلَاءٍ مِنَ النَّاسِ، وَ قَامَ : حَكَ اللَّهُ وَ قَبَّحَ مَا جِئْتَ بِهِ، قَالَ أَبُو حَبِیبَةَقَبَّ

  .إِلَی عُثْمَانَ شِیعَتُهُ مِنْ بَنِي أُمَیَّةَ فَحَمَلُوهُ فَأَدْخَلُوهُ الدَّارَ، وَ کَانَ آخِرُ یَوْمٍ رَأَیْتُهُ فِیهِ
  ر عائشةنکی
  و

  :جَاءَتْ عَائِشَةُ إِلَی عُثْمَانَ، فَقَالَتْ: ذَکَرَ الطَّبَرِيُّ فِي تَارِیخِهِ وَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ قَالَ
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 لَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً فِي الْکِتَابِ وَ لَا فِي السُّنَّةِ، وَ لَکِنْ: أَعْطِنِي مَا کَانَ یُعْطِینِي أَبِي وَ عُمَرُ، قَالَ

فَأَعْطِنِي مِیرَاثِي مِنْ رَسُولِ : کَانَ أَبُوكِ وَ عُمَرُ یُعْطِیَانِكِ عَنْ طِیبَةِ أَنْفُسِھِمَا وَ أَنَا لَا أَفْعَلُ، قَالَتْ
نْ رَسُولِ اللَّهِ ءْ فَاطِمَةُ عَلَیْھَا السَّلَامُ تَطْلُبُ مِیرَاثَھَا مِ أَ وَ لَمْ تَجِي: اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، قَالَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَا : صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَشَھِدْتِ أَنْتِ وَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِيُّ
  .فْعَلُلَا أَ!! یُوَرِّثُ، وَ أَبْطَلْتِ حَقَّ فَاطِمَةَ عَلَیْھَا السَّلَامُ، وَ جِئْتِ تَطْلُبِینَهُ

سَتَعْلَمُ فَاطِمَةُ أَيُّ ابْنِ عَمٍّ لَھَا مِنِّي : وَ کَانَ عُثْمَانُ مُتَّکِئاً، فَاسْتَوَى جَالِساً وَ قَالَ: وَ زَادَ الطَّبَرِيُّ
فَکَانَ إِذَا : ھِمَاقَاال جَمِیعاً فِي تَارِیخِ! الْیَوْمَ، أَ لَسْتِ وَ أَعْرَابِيٌّ یَتَوَضَّأُ بِبَوْلِهِ شَھِدْتِ عِنْدَ أَبِیكِ

إِنَّهُ قَدْ : خَرَجَ عُثْمَانُ إِلَی الصَّلَاةِ أَخْرَجَتْ قَمِیصَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُنَادِي
  .خَالَفَ صَاحِبَ ھَذَا الْقَمِیصِ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَمْ یَبْلُ وَ قَدْ غَیَّرَ عُثْمَانُ ھَذَا قَمِیصُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّ: وَ زَادَ الطَّبَرِيُّ یَقُولُ
  .سُنَّتَهُ، اقْتُلُوا نَعْثَلًا قَتَلَ اللَّهُ نَعْثَلًا

  و
دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْمَدِینَةِ فَإِذَا النَّاسُ : ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ  ذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ مُوسَی التَّغْلِبِيِ

یَا أَیُّھَا النَّاسُ الْعَھْدُ حَدِیثٌ، ھَاتَانِ نَعْلَا : تَمِعُونَ، وَ إِذَا کَفٌّ مُرْتَفِعَةٌ وَ صَاحِبُ الْکَفِّ یَقُولُمُجْ
نِي تَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ قَمِیصُهُ، إِنَّ فِیکُمْ فِرْعَوْنُ أَوْ مِثْلُهُ، فَإِذَا ھِيَ عَائِشَةُ

  .اسْکُتِي، إِنَّمَا ھَذِهِ امْرَأَةٌ رَأْیُھَا رَأْيُ الْمَرْأَةِ وَ عَقْلُھَا عَقْلُ الْمَرْأَةِ: عُثْمَانَ، وَ ھُوَ یَقُولُ
  و

رَفَعَتْ عَائِشَةُ وَرَقَاتٍ مِنْ وَرَقِ الْمُصْحَفِ بَیْنَ : ذَکَرَ فِي تَارِیخِهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ
یَا عُثْمَانُ أَقِمْ مَا فِي کِتَابِ اللَّهِ، إِنْ : نِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِھَا وَ عُثْمَانُ عَلَی الْمِنْبَرِ، فَقَالَتْعُودَیْ

لَتَنْتَھِینَ أَوْ  أَمَا وَ اللَّهِ: تُصَاحِبْ تُصَاحِبْ غَادِراً وَ إِنْ تُفَارِقْ تُفَارِقْ عَنْ قِلًی، فَقَالَ عُثْمَانُ
أَمَا وَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ لَقَدْ لَعَنَكَ رَسُولُ : نَّ عَلَیْكِ حُمْرَانَ الرِّجَالِ وَ سُودَانَھَا ، قَالَتْ عَائِشَةُلَأُدْخِلَ

  .اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، ثُمَّ مَا اسْتَغْفَرَ لَكَ حَتَّی مَاتَ
  و
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أَخْرَجَتْ عَائِشَةُ قَمِیصَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ : لَی قَالَذَکَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَیْ

یَا غَادِرُ یَا فَاجِرُ أَخْرَبْتَ : لَئِنْ لَمْ تَسْکُتِي لَأَمْلَأَنَّھَا عَلَیْكِ حُبْشَاناً، قَالَتْ: آلِهِ، فَقَالَ لَھَا عُثْمَانُ
وَ اللَّهِ مَا ائْتَمَنَهُ رَجُلٌ قَطُّ إِلَّا خَانَهُ، وَ لَا صَحِبَهُ رَجُلٌ قَطُّ : هِ، ثُمَّ قَالَتْأَمَانَتَكَ وَ مَزَّقْتَ کِتَابَ اللَّ

  .إِلَّا فَارَقَهُ عَنْ قِلًی
  و

لنَّارَ وَ بِئْسَ یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَأَوْرَدَھُمُ ا: نَظَرَتْ عَائِشَةُ إِلَی عُثْمَانَ فَقَالَتْ: ذَکَرَ فِیهِ قَالَ
  .الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ

  و
أَنَّ عُثْمَانَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَأَطْلَعَتْ عَائِشَةُ وَ مَعَھَا قَمِیصُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی : ذَکَرَ فِیهِ، عَنْ عِکْرِمَةَ

: مِنْ صَاحِبِ ھَذَا الْقَمِیصِ، فَقَالَ عُثْمَانُ ءٌ یَا عُثْمَانُ أَشْھَدُ أَنَّكَ بَرِي: اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، ثُمَّ قَالَتْ
  .ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْآیَةَ 

  و
یَا غَادِرُ : کُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ عُثْمَانُ، فَنَادَتْهُ عَائِشَةُ: ذَکَرَ فِیهِ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ مَوْلَی ثَابِتٍ قَالَ

رَبْتَ أَمَانَتَكَ وَ ضَیَّعْتَ رَعِیَّتَكَ، وَ لَوْ لَا الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ لَمَشَی إِلَیْكَ رِجَالٌ حَتَّی یَا فَاجِرُ أَخْ
  .امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ الْآیَةَ : یَذْبَحُوكَ ذَبْحَ الشَّاةِ، فَقَالَ لَھَا عُثْمَانُ

  و
لَقَدْ خَالَفْتَ صَاحِبَ : مِنْبَرَ، فَنَادَتْ عَائِشَةُ وَ رَفَعَتِ الْقَمِیصَ فَقَالَتْأَنَّ عُثْمَانَ صَعِدَ الْ:  ذَکَرَ فِیهِ

إِنَّ ھَذِهِ الزَّعْرَاءَ عَدُوَّةُ اللَّهِ، ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَھَا وَ مَثَلَ صَاحِبَتِھَا حَفْصَةَ فِي : ھَذَا، فَقَالَ عُثْمَانُ
یَا نَعْثَلُ یَا عَدُوَّ اللَّهِ إِنَّمَا سَمَّاكَ رَسُولُ اللَّهِ : أَتَ لُوطٍ  الْآیَةَ، فَقَالَتْ لَهُامْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَ: الْکِتَابِ

  .صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِاسْمِ نَعْثَلَ الْیَھُودِيِّ الَّذِي بِالْیَمَنِ، وَ لَاعَنْتُهُ وَ لَاعَنَھَا
  و

قَامَ عُثْمَانُ ذَاتَ یَوْمٍ خَطِیباً، فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی : مُصْعَبٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ ذَکَرَ فِیهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
فِي الْآفَاقِ لِتُنْکَثَ بَیْعَتِي وَ یُھَرَاقَ دَمِي، وَ اللَّهِ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَمْلَأَ    نِسْوَةٌ تَکْتُبْنَ: عَلَیْهِ، ثُمَّ قَالَ

ھِنَّ رِجَالًا سُوداً وَ بِیضاً لَفَعَلْتُ، أَ لَسْتُ خَتَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلَیْھِنَّ حُجُرَاتِ
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ی أَھْلِ عَلَی ابْنَتَیْهِ، أَ لَسْتُ جَھَّزْتُ جَیْشَ الْعُسْرَةِ ، أَ لَمْ آلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِلَ

: فَجَعَلَ یَبْدُو لَنَا خِمَارُھَا أَحْیَاناً، فَقَالَتْ: لَ إِذْ تَکَلَّمَتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، قَالَمَکَّةَ، قَا
ا قَدْ صَدَقْتَ، لَقَدْ کُنْتَ خَتَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلَی ابْنَتَیْهِ، فَکَانَ مِنْكَ فِیھِمَا مَ

  :تَ، وَ جَھَّزْتَ جَیْشَ الْعُسْرَةِ، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَیعَلِمْ
مَکَّةَ  فَسَیُنْفِقُونَھا ثُمَّ تَکُونُ عَلَیْھِمْ حَسْرَةً ، وَ کَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِلَی أَھْلِ

  :فَانْتَھَرَھَا عُثْمَانُ، فَقَالَتْ: نْ لَھَا أَھْلًا، قَالَلَمْ تَکُ   فِیكَ عَنْ بَیْعَةِ الرِّضْوَانِ إِنَّكَ
إِنَّ لِکُلِّ أُمَّةٍ فِرْعَوْنٌ، وَ إِنَّكَ فِرْعَوْنُ ھَذِهِ : أَمَّا أَنَا فَأَشْھَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ

  .الْأُمَّةِ
  و

، فَجَاءَھَا   لَمَّا اشْتَدَّ الْحِصَارُ عَلَی عُثْمَانَ تَجَھَّزَتْ عَائِشَةُ لِلْحَجِ: قَالَ ذَکَرَ فِیهِ مِنْ عِدَّةِ طُرُقِ
   قَدْ عَرَّیْتُ: مَرْوَانُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَتَّابِ بْنِ أُسَیْدِ، فَسَأَلَاھَا الْإِقَامَةَ وَ الدَّفْعَ عَنْهُ، فَقَالَتْ

یْتُ رِکَابِي، وَ فَرَضْتُ عَلَی نَفْسِيَ الْحَجَّ، فَلَسْتُ بِالَّتِي أُقِیمُ فَنَھَضَا ، وَ مَرْوَانُ ، وَ أَدْنَ  غَرَائِرِي
  :یَتَمَثَّلُ

  فَحَرَقَ قَیْسٌ عَلَی الْبِلَادِ
  أَجْذَمَا    إِذَا اشْتَعَلَتْ   حَتَّی

لَعَلَّ تَرَى أَنِّي إِنَّمَا قُلْتُ ھَذَا الَّذِي قُلْتُهُ شَکّاً : فَقَالَتْأَیُّھَا الْمُتَمَثِّلُ بِالشِّعْرِ ارْجِعْ، فَرَجَعَ، : فَقَالَتْ
  .  فِي صَاحِبِكَ، فَوَ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ عُثْمَانَ مَخِیطٌ عَلَیْهِ فِي بَعْضِ غَرَائِرِي

الطَّرِیقِ، فَلَحِقَھَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَمِیراً حَتَّی أَکُونَ أَقْذِفُهُ فِي الْیَمِّ، ثُمَّ ارْتَحَلَتْ حَتَّی نَزَلَتْ بَعْضَ 
یَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَاكَ لِسَاناً وَ عِلْماً، فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ أَنْ تَخْذُلَ : عَلَی الْحَجِّ، فَقَالَتْ لَهُ

  :نُسُکَھَا بَلَغَھَا أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ، فَقَالَتْ عَنْ قَتْلِ ھَذَا الطَّاغِیَةِ غَداً، ثُمَّ انْطَلَقَتْ، فَلَمَّا قَضَتْ
أَیُّھُنَّ ذَا : قَالَتْأَبْعَدَهُ اللَّهُ بِمَا قَدَّمَ یَدَاهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَتَلَهُ، وَ بَلَغَھَا أَنَّ طَلْحَةَ وَلِيَ بَعْدَهُ، فَ

هِ وَقَعَتْ عَلَی ھَذِهِ: لَیْهِ السَّلَامُ بُویِعَ، قَالَتْ، فَلَمَّا بَلَغَھَا أَنَّ عَلِیّاً عَ  الْإِصْبَعِ   .وَدِدْتُ أَنَّ ھَذِ
  و
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، وَ زَادَ فِي حَدِیثِ مَرْوَانَ وَ مَجِیئِهِ إِلَی عَائِشَةَ،  ذَکَرَ الْوَاقِدِيُّ فِي تَارِیخِهِ کَثِیراً مِمَّا ذَکَرَهُ الثَّقَفِيُ

وَدِدْتُ وَ اللَّهِ أَنَّكَ وَ صَاحِبَكَ ھَذَا الَّذِي یَعْنِیكَ أَمْرُهُ : ، وَ أَنَّھَا قَالَتْأَنَّ زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ کَانَ مَعَهُ
لَهُ مِثْلُ مَا فِي رَجُلٍ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمَا رَحاً وَ أَنَّهُ فِي الْبَحْرِ، وَ أَمَّا أَنْتَ یَا زَیْدُ فَمَا أَقَلَّ وَ اللَّهِ مَنْ 

  .نِ الْعَجْوَةِلَكَ مِنْ عِضْدَا
أَنَّ الْمُکَلِّمَ لَھَا فِي الْإِقَامَةِ مَعَ مَرْوَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَتَّابِ بْنِ أُسَیْدِ، : وَ ذَکَرَ مِنْ طَرِیقٍ آخَرَ

هِ وَ تَرَكَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا سَاعَةً ، إِنَّ عُثْمَانَ غَیَّرَ فَغَیَّرَ اللَّهُ بِهِ، آثَرَکُمْ وَ اللَّ: قَالَتْ
  .صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ

إِنَّكَ قَدْ أُعْطِیتَ لِسَاناً وَ جَدَلًا وَ عَقْلًا وَ بَیَاناً، وَ قَدْ رَأَیْتَ مَا : وَ زَادَ فِي خِطَابِھَا لِابْنِ عَبَّاسٍ
وَ مَا ھُوَ فِیهِ، لَا یَنْفَرِجُونَ عَنْهُ حَتَّی    یَا أُمَّهْ دَعِیهِ: فَقَالَصَنَعَ ابْنُ عَفَّانَ، اتَّخَذَ عِبَادَ اللَّهِ خَوَلًا، 

  .أَبْعَدَهُ اللَّهُ: یَقْتُلُوهُ، قَالَتْ
  .إِیَّاكَ أَنْ تَرُدَّ النَّاسَ عَنْ ھَذَا الطَّاغِیَةِ، فَإِنَّ الْمِصْرِیِّینَ قَاتَلُوهُ: وَ مِنْ طَرِیقٍ آخَرَ

ذَلِكَ الْمَنْطِقُ : نِ عَبَّاسٍ قَالَ، دَخَلْتُ عَلَیْھَا بِالْبَصْرَةِ فَذَکَّرْتُھَا ھَذَا الْحَدِیثَ، فَقَالَتْوَ رُوِيَ عَنِ ابْ
أَیْتُ أَنَّهُ الَّذِي تَکَلَّمْتُ بِهِ یَوْمَئِذٍ ھُوَ الَّذِي أَخْرَجَنِي، لَمْ أَرَ لِي تَوْبَةً إِلَّا الطَّلَبَ بِدَمِ عُثْمَانَ، وَ رَ

تُوبِي وَ أَنْتِ فِي بَیْتِكِ، أَوْ ! فَأَنْتِ قَتَلْتِیهِ بِلِسَانِكِ، فَأَیْنَ تَخْرُجِینَ: فَقُلْتُ لَھَا: قُتِلَ مَظْلُوماً، قَالَ
  .ءٍ دَعْنَا مِنْ جِدَالِكَ فَلَیْسَ مِنَ الْبَاطِلِ فِي شَيْ: [أَرْضِي وُلَاةَ دَمِ عُثْمَانَ وَلَدَهُ، قَالَتْ

سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :]  الْوَاقِدِيُّ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ قَالَتْوَ ذَکَرَ 
أَحْسَنَ أَبُو مُحَمَّدٍ حِینَ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ : -وَ عُثْمَانُ مَحْصُورٌ قَدْ حِیلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَاءِ -تَقُولُ

إِنَّ عُثْمَانَ غَیَّرَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ : یَا أُمَّهْ عَلَی عُثْمَانَ فَقَالَتْ: الْمَاءِ، فَقَالَتْ لَھَا
  .آلِهِ، وَ سُنَّةَ الْخَلِیفَتَیْنِ مِنْ قَبْلِهِ، فَحَلَّ دَمُهُ

  و
إِنَّ عُثْمَانَ : دَخَلْتُ عَلَی عَائِشَةَ فَقَالَتْ:  مَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ قَالَتْذَکَرَ الْوَاقِدِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ کَرِی

: قُلْتُأَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ أُرْسِلَ إِلَی طَلْحَةَ فَأَبَیْتُ، وَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ أَقِیمِي وَ لَا تَخْرُجِي إِلَی مَکَّةَ، فَ
وَ إِنِّي خَارِجَةٌ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَرَانِي    غَرَائِرِي   تُظَھْرِي وَ عَرَّیْ   قَدْ جَلَّیْتُ

  :تَعْنِي -بِمَا قَدَّمَتْ یَدَاهُ، کَانَ أَبِي:   أَرْجِعُ حَتَّی یُقْتَلَ، قَالَتْ
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حُبُّھُمْ وَ اللَّهِ صَنَعَ : نَ عَامِرٍ، قَالَتْ عَائِشَةُیَنْصَحُ لَهُ فَیَأْبَی إِلَّا تَقْرِیبَ مَرْوَانَ وَ سَعِیدَ بْ -الْمِقْدَادَ

انَمِائَةِ بِهِ مَا تَرَیْنَ، حَمَلَ إِلَی سَعِیدِ بْنِ الْعَاصِ مِائَةَ أَلْفٍ، وَ إِلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَیْدِ ثَمَ
ھُوَ،    أَعْطَی مَرْوَانَ خُمُسَ إِفْرِیقِیَةَ لَا یَدْرِي بِکَمْ أَلْفٍ، وَ إِلَی الْحَارِثِ بْنِ الْحَکَمِ مِائَةَ أَلْفٍ، وَ

  .فَلَمْ یَکُنِ اللَّهُ لِیَدَعَ عُثْمَانَ
  و

، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّھَا کَانَتْ أَشَدَّالنَّاسِ عَلَی  ذَکَرَ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِیهِ
حَرِّضُ النَّاسَ عَلَیْهِ وَ تُؤَلِّبُ حَتَّی قُتِلَ، فَلَمَّا قُتِلَ وَ بُویِعَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ طَلَبَتْ عُثْمَانَ، تُ

  .بِدَمِهِ
المنقولة    و أمثال ھذه األقوال و أضعافھا المتضمّنة للنکیر علی عثمان من الصحابة و التابعین

  .في جمیع التواریخ
  .تاریخي الثقفي و الواقدي ألن لنا إلیھما طریقا، و ألن ال یطول الکتابو إنّما اقتصرنا علی 

و فیما ذکرناه کفایة، و من أراد العلم بمطابقة التواریخ لما أوردناه في ھذین التاریخین 
  .فلیتأمّلھا یجدھا موافقة

  ] حصر عثمان فی داره و ما جرى علیه[
إِلَّا النَّفَرَ الَّذِینَ اخْتَصَّھُمْ  -نُ الْمَدِینَةِ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِثُمَّ أَطْبَقَ أَھْلُ الْأَمْصَارِ وَ قُطَّا

هِ بْنِ عُثْمَانُ لِنَفْسِهِ وَ آثَرَھُمْ بِالْأَمْوَالِ، کَزَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَ حَسَّانَ، وَ سَعِیدِ بْنِ الْعَاصِ، وَ عَبْدِ اللَّ
عَلَی حَصْرِهِ فِي الدَّارِ، وَ مُطَالَبَتِهِ بِخَلْعِ نَفْسِهِ مِنَ الْخِلَافَةِ  -وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَالزُّبَیْرِ، وَ مَرْوَانَ، 

أَعْوَانِهِ، أَوْ قَتْلِهِ، إِلَی أَنْ قَتَلُوهُ عَلَی الْإِصْرَارِ عَلَی مَا أَنْکَرُوا عَلَیْهِ وَ مَنْ ظَفِرُوا بِهِ فِي الْحَالِ مِنْ 
ی أَنْ قَامَ ثَلَاثاً لَا یَتَجَاسَرُ أَحَدٌ مِنْ ذَوِیهِ أَنْ یُصَلِّيَ عَلَیْهِ وَ لَا یَدْفِنَهُ خَوْفاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ، إِلَوَ أَ

 شَفَعُوا إِلَی عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِي دَفْنِهِ، فَأَذِنَ فِي ذَلِكَ عَلَی شَرْطِ أَنْ لَا یَدْفِنُوهُ فِي مَقَابِرِ
ةَ عَلَیْهِ الْمُسْلِمِینَ، فَحُمِلَ إِلَی حَشِّ کَوْکَبٍ مَقْبَرَةِ الْیَھُودِ، وَ لَمَّا أَرَادَ النَّفَرُ الَّذِینَ حَمَلُوهُ الصَّلَا

   هُ مُنْفَرِداً عَنْمَنَعَھُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَ رَجَمُوھُمْ بِالْأَحْجَارِ، فَدُفِنَ بِغَیْرِ صَلَاةٍ، وَ لَمْ یَزَلْ قَبْرُ
حَوْلِهِ، حَتَّی اتَّصَلَ الدَّفْنُ ]   مِنْ[مَقَابِرِ الْمُسْلِمِینَ، إِلَی أَنْ وَلِيَ مُعَاوِیَةُ، فَأَمَرَ بِأَنْ یُدْفَنَ النَّاسُ 
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کَعَلِيٍّ  -ھَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِبِمَقَابِرِ الْمُسْلِمِینَ، وَ لَمْ یُسْأَلْ عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ بَعْدِالْقَتْلِ مِنْ وُجُوهِ الْمُ

  .قَتَلْنَاهُ کَافِراً: إِلَّا قَالَ -عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ عَمَّارٍ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَکْرٍ، وَ غَیْرِھِمْ، وَ أَمَاثِلِ التَّابِعِینَ
اریخ و و ھذا الذي ذکرناه من نکیر الصحابة و التابعین علی عثمان موجود في جمیع التو

کتب األخبار، و ال یختلف في صحّته مخالط ألھل السیر و اآلثار، و إنّ أحسن الناس کان فیه 
رأیا من أمسك عن نصرته و معونة المطالبین له بالخلع، و کفّ عن النکیر عنه و عنھم، کمن 

  .أو بھما   ذکرناه من موالیه و بني أمیّة، و من عداھم بین قاتل و معاون بلسانه أو یده
کمحمد بن  -تخصّص قاتلیه بوالیة علي علیه السالم، و کونھم بطانة له و خواصّا]   معلوم[و 

و  -أبي بکر، و عمّار بن یاسر، و األشتر، و غیرھم من المھاجرین و األنصار و أھل األمصار
تھم، تولي الکافّة لھم تولّي الصالحین، و المنع منھم باألنفس و األموال و إراقة الدماء في نصر

و الذبّ عنھم، و رضاھم بعلي علیه السالم، مع علمھم برأیه في عثمان و التألیب علیه، و 
أولیاء    تولّي الصالة و ھو محصور بغیر أمره، و اتخاذه مفاتح لبیوت األموال، و اتخاذ قتلته

تفراغ خاصّته أصفیاء، و إطباقھم علی اختیاره، و قتالھم معه، و الدفاع عنه و عنھم، و اس] و[
  .الوسع في ذلك، و عدم نکیر من أحد من الصحابة أو التابعین یعتدّ بنکیره

  ] تکفیر عثمان[
ثم اشتھر التدین بتکفیر عثمان بعد قتله، و کفر من تولّاه من علي علیه السالم و ذرّیته و 
شیعته و وجوه الصحابة و التابعین إلی یومنا ھذا، و حفظ عنھم التصریح بذلك، المستغني 

   و تنبیھا للغافل للبعید عن سماع العلم]  إیناسا[في ذکره    عنه بمعلوم القصود منھم، غیر أنّ
  .الجھل   من شبه

أنّ علیا علیه السالم خطب الناس بعد قتل عثمان، فذکر أشیاء : فمن ذلك ما رووه من طرقھم
  .قد مضی بیانھا

  :من جملتھا
رَّجُلَانِ، وَ قَامَ الثَّالِثُ کَالْغُرَابِ، ھِمَّتُهُ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ، وَیْلَهُ لَوْ قُصَّ سَبَقَ ال:  قَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ

  .جَنَاحَاهُ وَ قُطِعَ رَأْسُهُ کَانَ خَیْراً لَهُ، شُغِلَ عَنِ الْجَنَّةِ، وَ النَّارُ أَمَامَهُ
  و
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سَأَلَ رَجُلٌ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ عُثْمَانَ : نُبَاتَةَ قَالَرَوَوْا عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَزَوَّرٍ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ 

وَ مَا سُؤَالُكَ عَنْ عُثْمَانَ، إِنَّ لِعُثْمَانَ ثَلَاثَ کَفَرَاتٍ، وَ ثَلَاثَ غَدَرَاتٍ، وَ مَحَلَّ ثَلَاثِ : فَقَالَ
یمَانِ، وَ لَا ثَابِتِ الْھِجْرَةِ، وَ مَا زَالَ النِّفَاقُ فِي قَلْبِهِ، لَعَنَاتٍ، وَ صَاحِبَ بَلِیَّاتٍ، لَمْ یَکُنْ بِقَدِیمِ الْإِ

  .وَ ھُوَ الَّذِي صَدَّ النَّاسَ یَوْمَ أُحُدٍ
  .الحدیث طویل

  و
لَیْهِ أَتَیْتُ عَلِیّاً عَ: ذَکَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَیْسِ قَالَ

ارْفَعْ : ادْنُ، فَدَنَوْتُ، قَالَ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ حَدِّثْنَا عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: السَّلَامُ فِي الرَّحْبَةِ فَقُلْتُ
وَ  کَانَ ذَا ثَلَاثِ کَفَرَاتٍ، وَ ثَلَاثِ غَدَرَاتٍ، وَ فَعَلَ ثَلَاثَ لَعَنَاتٍ،: صَوْتَكَ، فَرَفَعْتُ صَوْتِي، قَالَ

  .صَاحَبَ بَلِیَّاتٍ، مَا کَانَ بِقَدِیمِ الْإِیمَانِ، وَ لَا حَدِیثَ النِّفَاقِ، یَجْزِي بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ
  .في حدیث طویل

  و
عَلَیْهِ ، وَ کَانَ قَدْ أَدْرَكَ عَلِیّاً  ذَکَرَ فِي تَارِیخِهِ، عَنْ حَکِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

] فَال[وَ لَا : وَ لَا جَنَاحَ ذُبَابٍ، ثُمَّ قَالَ: فَقَالَ! ذُبَاباً: مَا یَزِنُ عُثْمَانُ عِنْدَ اللَّهِ ذُبَاباً، فَقَالَ: السَّلَامُ قَالَ
  .نُقِیمُ لَھُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَزْناً 

  و
أَنَا یَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِینَ، وَ :  تُ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُولُسَمِعْ: ذَکَرَ فِیهِ، عَنْ أَبِي سَعِیدٍ التَّیْمِيِّ قَالَ

  .عُثْمَانُ یَعْسُوبُ الْکَافِرِینَ
  .الْمُنَافِقِینَ   وَ عُثْمَانُ یَعْسُوبُ: وَ عَنْ أَبِي الطُّفَیْلِ

  و
: عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ، فَدَعَا ابْنَهُ عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُکُنَّا جُلُوساً عِنْدَ : قَالَ   ذَکَرَ فِیهِ، عَنْ ھُبَیْرَةَ بْنِ میرم

  .إِنِّي لَمْ أُسَمِّهِ بِاسْمِ عُثْمَانَ الشَّیْخِ الْکَافِرِ، إِنَّمَا سَمَّیْتُهُ بِاسْمِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ: یَا عُثْمَانُ، ثُمَّ قَالَ
  و

  :أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ کَانَ یَسْتَنْفِرُ النَّاسَ وَ یَقُولُ:  قٍذَکَرَ فِي تَارِیخِهِ مِنْ عِدَّةِ طُرُ
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کَذَبَ اللَّهُ وَ : انْفِرُوا إِلَی أَئِمَّةِ الْکُفْرِ وَ بَقِیَّةِ الْأَحْزَابِ وَ أَوْلِیَاءِ الشَّیْطَانِ، انْفِرُوا إِلَی مَنْ یَقُولُ

آلِهِ، انْفِرُوا إِلَی مَنْ یُقَاتِلُ عَلَی دَمِ حَمَّالِ الْخَطَایَا، وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَیَحْمِلُ رَسُولُهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ 
  .ءٌ خَطَایَاھُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ، لَا یَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِھِمْ شَيْ

  و
لَا یَجْتَمِعُ حُبِّي وَ حُبُّ عُثْمَانَ فِي : أَنَّهُ قَالَذَکَرَ فِیهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ھِنْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ 

  .قَلْبِ رَجُلٍ إِلَّا اقْتَلَعَ أَحَدُھُمَا صَاحِبَهُ
  و

نْ أَنَّ جِیفَةَ عُثْمَانَ بَقِیَتْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ لَا یُدْفَنُ، فَسَأَلَ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ رِجَالٌ مِ:  رُوِيَ فِیهِ مِنْ طُرُقٍ
، فَلَمَّا قُرَیْشٍ فِي دَفْنِهِ، فَأَذِنَ لَھُمْ عَلَی أَنْ لَا یُدْفَنَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ فِي مَقَابِرِھِمْ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ

قْبَرَةِ حُشَّ کَوْکَبٍ مَ   عَلِمَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَعَدُوا لَهُ فِي الطَّرِیقِ بِالْحِجَارَةِ، فَخَرَجُوا بِهِ یُرِیدُونَ
  .الْیَھُودِ، فَلَمَّا انْتَھَوْا بِهِ إِلَیْھِمْ رَجَمُوا سَرِیرَهُ

  و
مَنْ کَانَ سَائِلًا عَنْ دَمِ عُثْمَانَ فَإِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ وَ : رُوِيَ فِیهِ مِنْ طُرُقٍ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ

  .أَنَا مَعَهُ
  و

  :مَالِكِ بْنِ خَالِدٍ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاھِیمَ، عَنْ آبَائِهِ قَالَرُوِيَ فِیهِ، عَنْ 
الشِّیعَةِ عَلِّمُوا أَوْلَادَکُمْ بُغْضَ عُثْمَانَ، فَإِنَّهُ ]  مَعْشَرَ: [ کَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَیْھِمَا السَّلَامُ یَقُولُ

  .قَبْرِهِ فِي   لِعُثْمَانَ فَأَدْرَكَ الدَّجَّالَ آمَنَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ یُدْرِکْهُ آمَنَ بِهِ مَنْ کَانَ فِي قَلْبِهِ حُبٌّ
  و

إِنَّا وَ بَنُو أُمَیَّةَ تَعَادَیْنَا فِي : رَوَوْا فِیهِ، عَنْ بَکْرِ بْنِ أَیْمَنَ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَیْھِمَا السَّلَامُ قَالَ
نَ نَحْنُ وَ ھُمْ کَذَلِكَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ، فَجَاءَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِرَایَةِ الْحَقِّ فَرَکَزَھَا بَیْاللَّهِ، فَ

وَجْهِ  یأَظْھُرِنَا، وَ جَاءَ إِبْلِیسُ بِرَایَةِ الْبَاطِلِ فَرَکَزَھَا  بَیْنَ أَظْھُرِھِمْ، وَ إِنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ سَقَطَتْ عَلَ
  .الْأَرْضِ مِنْ دَمِ الْمُنَافِقِینَ دَمُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

  و
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أَنَّ عُثْمَانَ جِیفَةٌ عَلَی الصِّرَاطِ، مَنْ أَقَامَ عَلَیْھَا أَقَامَ عَلَی :  رُوِيَ فِیهِ، عَنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ

  .ی الْجَنَّةِأَھْلِ النَّارِ، وَ مَنْ جَاوَزَهُ جَاوَزَ  إِلَ
  و

أَنَّ عُثْمَانَ جِیفَةٌ عَلَی :  رُوِيَ فِیهِ، عَنْ حَکِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ یَرْفَعُهُ إِلَی النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ
  .الصِّرَاطِ، یَعْطِفُ عَلَیْهِ مَنْ أَحَبَّهُ وَ یُجَاوِزُهُ عَدُوُّهُ

  و
  :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِیَّةِ یَلْعَنُ عُثْمَانَ وَ یَقُولُ: بَشِیرٍ قَالَ رُوِيَ فِیهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

  .کَانَتْ أَبْوَابُ الضَّلَالَةِ مُغْلَقَةً حَتَّی فَتَحَھَا عُثْمَانُ
  و

لَا : مَا السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَرُوِيَ فِیهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیكٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَیْھِ
رَکْبٌ یُعْتِقُونَ مَمَالِیكَ : حَرْبٌ سَالِمَةً حَتَّی یَبْعَثَ قَائِمُنَا ثَلَاثَةَ أَرَاکِیبَ فِي الْأَرْضِ]  تَکُونُ[تکن 

  .ةِ الْعَرَبِأَھْلِ الذِّمَّةِ، وَ رَکْبٌ یَرُدُّونَ الْمَظَالِمَ، وَ رَکْبٌ یَلْعَنُونَ عُثْمَانَ فِي جَزِیرَ
  و

ثَلَاثٌ یَشْھَدْنَ عَلَی عُثْمَانَ :  سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ یَقُولُ: رَوَى قُتَیْبَةُ، عَنْ أَبِي سَعِیدٍ التَّیْمِيِّ قَالَ
  .بِالْکُفْرِ وَ أَنَا الرَّابِعُ

  .و قد ذکرنا ھذا الحدیث و شھادة عمار علیه بالکفر في مقام بعد مقام
  و

: بِثَلَاثٍ: ءٍ کَفَّرْتُمْ عُثْمَانَ قَالَ بِأَيِّ شَيْ: قُلْتُ لِزَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ: فِیهِ، عَنْ یَحْیَی بْنِ جَعْدَةَ قَالَ رُوِيَ
اللَّهُ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ، وَ جَعَلَ الْمُھَاجِرِینَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ صَلَّی   جَعَلَ الْمَالَ

  .عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ عَمِلَ بِغَیْرِ کِتَابِ اللَّهِ
وَ أَنْزَلَ الْمُھَاجِرِینَ    مَزَّقَ کِتَابَ اللَّهِ وَ نَبَذَهُ فِي الْحُشُوشِ: کَفَّرْنَاهُ بِثَلَاثٍ: وَ مِنْ طَرِیقٍ آخَرَ قَالَ

دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ، فَمِنْ ثَمَّ أَکْفَرْنَاهُ   لَامُ، وَ جَعَلَ الْمَالَبِمَنْزِلَةِ مَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ عَلَیْهِ السَّ
  .وَ قَتَلْنَاهُ

  و
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  :إِنَّ أَبَا صَادِقٍ قَالَ:   قُلْتُ لِزُبَیْدٍ الْأَیَامِيِ: رُوِيَ فِیهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ

ثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ حُبّاً لِعُثْمَانَ وَ لَوْ  أَنَّ لِي أُحُداً ذَھَباً، وَ ھُوَ شَرٌّ وَ اللَّهِ مَا یَسُرُّنِي أَنَّ فِي قَلْبِي مِ
  .صَدَقَ أَبُو صَادِقٍ: عِنْدِي مِنْ حِمَارٍ مُجَدَّعٍ لَطْحَانَ، فَقَالَ زُبَیْدٌ

  و
یَأْبَی : الَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ الْإِمَامِيُّحَضَرْنَا فِي مَوْضِعٍ فَقَ: رُوِيَ فِیهِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ

  .  لَعَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ: قَلْبِي إِلَّا حُبَّ عُثْمَانَ، فَحَکَیْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاھِیمَ النَّخَعِيِّ، فَقَالَ
  و

  .إِنَّ عُثْمَانَ عِنْدِي شَرٌّ مِنْ قَارُونَ: رَوَوْا عَنْ إِبْرَاھِیمَ أَنَّهُ قَالَ
  و

أَیُّھُمَا أَفْضَلُ عُثْمَانُ أَمْ عُمَرُ بْنُ : فَقُلْتُ   سَأَلْتُ: رَوَوْا فِیهِ عَنْ سُفْیَانَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ
الِحٍ وَ لَا سَوَاءٌ مَنْ جَاءَ إِلَی أَمْرٍ فَاسِدٍ فَأَصْلَحَهُ خَیْراً، وَ مَنْ جَاءَ إِلَی أَمْرٍ صَ: عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ

  .فَأَفْسَدَهُ
  و

یَا جُوَیْبِرٌ اعْلَمْ أَنَّ شَرَّ ھَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَشْیَاخُ : قَالَ لِي: رَوَوْا فِیهِ عَنْ جُوَیْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ
  .عُثْمَانُ وَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَیْرُ: الثَّلَاثَةُ، قُلْتُ مَنْ ھُمْ قَالَ

  و
أَمَّا عِجْلُ ھَذِهِ الْأُمَّةِ فَعُثْمَانُ، : لِیدِ بْنِ زَرُودٍ الرَّقِّيِّ، عَنْ أَبِي جَارُودٍ الْعَبْدِيِّ قَالَرَوَوْا فِیهِ عَنِ الْوَ

نُونَ، وَ وَ فِرْعَوْنُھَا مُعَاوِیَةُ، وَ سَامِرِیُّھَا أَبُو مُوسَی الْأَشْعَرِىُّ وَ ذُو الثَّدْیَةِ، وَ أَصْحَابُ النَّھَرِ مَلْعُو
  .امُ الْمُتَّقِینَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلَامُإِمَ
  و

عُثْمَانَ  وَ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي کُنْتُ وَجَأْتُ:  سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ یَقُولُ: رُوِيَ عَنْ أَبِي الْأَرْقَمِ قَالَ
  .بِخَنْجَرٍ فِي بَطْنِهِ فَقَتَلْتُهُ

  و
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یُرْفَعُ عُثْمَانُ وَ أَصْحَابُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّی : نِ کُھَیْلٍ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، قَالَرَوَوْا عَنْ سَلَمَةَ بْ

  .یَبْلُغَ بِھِمُ الثُّرَیَّا ثُمَّ یُطْرَحُونَ عَلَی وُجُوھِھِمْ
  و

الْأَرْضُ سِلْماً سِلْماً حَتَّی یَلْعَنَ عُثْمَانَ مَا  وَ اللَّهِ لَا تَکُونُ: قَالَ   رُوِيَ فِیهِ، عَنْ أَبِي عُبَیْدَةَ الذُّھْلِيِ
  .بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ، لَا یُنْکِرُ ذَلِكَ أَحَدٌ

  و
  :  قَالَ - وَ کَانَ بَدْرِیّاً -أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَنْبَلٍ الْجُمَحِيَّ:  رُوِيَ فِیهِ

     عْلِذُقْ یَا أَبَا عَمْرٍو بِسُوءِ الْفِ
   وَ ذُقْ صُنْعَ کَافِرٍ ذِي جَھْلٍ

     بَابَ کُلِّ عَدْلٍ   لِمَا صَدَدْتَ
   وَ رُمْتَ نَقْصَ حَقِّنَا بِالْبُطْلِ
     غَدَا عَلَیْكَ أَھْلُ کُلِّ فَضْلٍ

   بِالْمَشْرَفِیَّاتِ الْعُصَاةِ  الْفَصْلِ
     فَذُقْتَ قَتْلًا لَكَ أَيَّ قَتْلٍ

  .عَاتٍ دَغَلٍ کَذَاكَ یُجْزَى کُلُّ
األقوال المحفوظة عن الصحابة و التابعین، ذکر جمیعھا یخرج عن الغرض، و    في أمثال لھذه

  .في بعض ما ذکرناه کفایة في المقصود، و المنّة للّه
  ] الطلب بثأر عثمان و سببه[

أ فلیس قد أنکر ما جرى و طلب بثأر عثمان طلحة و الزبیر، و ھما صحابیان، و : إن قیل
عائشة و ھي زوج النبي علیه السالم، و معاویة و عمرو بن العاص و ھما صحابیان، و من 

أوّل ما في ھذا أنّ الحال الّتي وقع فیھا  القتل بعثمان لم : قیل کان في حیزھم من المسلمین
یحصل فیھا نکیر من أحد یعتدّ به، و ھو الوجه المقتضي لحسن الواقع من قتل عثمان، و ال 

ا أظھره القوم المعنیّون من النکیر شاما و عراقا، لوجوب اختصاص النکیر لما یتوقع تأثیر لم
إنّ الواقع منھم : حدوثه، دون الماضي الّذي یستحیل تأثیر اإلنکار فیه، و لم یبق إلّا أن یقال
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کان انتصارا، فیسقط ذلك علی مذاھبنا و مذاھبھم، و إن کان غیر نافع لھم في موضع القدح 

  .ن ذکروهإنکار م
علي علیه السالم، و ندین بأنّه کاشف عن ]  علی[فأمّا سقوطه علی مذاھبنا، فألنّا نثبت النصّ 

عصمته علیه السالم، حسب ما وضح برھانه و قامت حجّته، و ذلك یقتضي صواب فعله 
علیه السالم، و ضالل المنکر علیه و المنتصر منه و الخارج عن طاعته، و سقوط األحکام 

  .فة لحکمه، و الشھادة علی جمیعھا بالقبحالمخال
أنھم یثبتون إمامته بعد عثمان باختیار األمّة، و یقطعون علی خطأ : و علی أصول الخصوم

الخارج عن طاعته المختار، و ضالل المحارب له من غیر حدث، و علي علیه السالم لم 
  .یحدث باتفاق

کشف أغراضھم یوضح عن خالف ما ظنّه علی أنّ تأمّل حال الفریقین، و تتّبع أفعالھم، و 
السائل من اإلنکار لباطل أو االنتصار لحقّ أو طلب ثأر، و یوضح عن قصدھم التأمیر علی 
الناس، و خلع طاعة المنصوص علیه و المختار، لیأسھم من بلوغ األغراض الفاسدة في 

ء تمّ من حسن  شيوالیته، و حرصھم علی نیل األماني الدنیویّة علی أيّ وجه یمکن و بأيّ 
  .األفعال و قبیحھا

و من کانت ھذه حاله فال اعتداد بفعله، و ال تأثیر لما یظھره من النکیر المعلوم خالف غرضه 
  .علی جمل ذلك و مایقتضیه   فیه و فساده لو کان مقصودا، لقبحه، و نحن ننبّه

نَ وَ الْمُجَاھَرَةُ بِالنَّکِیرِ عَلَیْهِ وَ التَّأْلِیبُ إِلَی أَنْ أَمَّا عَائِشَةُ، فَالْمَعْلُومُ مِنْ حَالِھَا عَدَاوَةُ عُثْمَا
فِي الْإِسْلَامِ،  أُحْصِرَ، وَ خُرُوجُھَا إِلَی مَکَّةَ، بَعْدَ الظَّنِّ الْقَوِيِّ بِھَلَاکِهِ، مُؤَلِّبَةً عَلَیْهِ، وَ ذَاکِرَةً أَحْدَاثَهُ

عَلَیْهِ فِي مَحَافِلِ مَکَّةَ، وَ کَاتِبَةً بِهِ إِلَی الْبِلَادِ، إِلَی أَنْ بَلَغَھَا قَتْلُهُ وَ  وَ مُخَالَفَتَهُ سِیرَةَ الْمُتَقَدِّمِینَ
 مَا أَجْمَعَ الْإِرْجَافُ بِبَیْعَةِ طَلْحَةَ، فَأَظْھَرَتْ مِنَ السُّرُورِ بِالْأَمْرَیْنِ وَ الذَّمِّ لِعُثْمَانَ وَ الْمَدْحِ لِطَلْحَةَ

  .اقِلُونَ، فَقَدْ ذَکَرْنَا طَرَفاً مِنْ ذَلِكَ أَجْمَعَ، وَ أَعْجَلَتِ الرِّحْلَةَ مُغْتَبِطَةً بِالْحَالَیْنِعَلَیْهِ النَّ
إِلَی أَنْ صَحَّ لَھَا فِي الطَّرِیقِ وَلَایَةُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بَیْعَةُ النَّاسِ لَهُ لخالت 

تْ نَاکِصَةً عَلَی عَقِبِھَا، وَاجِمَةً مِنْ وَلَایَتِهِ، عَظِیمَةَ الْوَجْدِ لِخِلَافَتِهِ، مُظْھِرَةَ التَّوَجُّعِ ، فَعَادَ] لِخِلَافٍ[
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 لِيٍّ عَلَیْهِلِعُثْمَانَ وَ مَا جَرَى عَلَیْهِ، مُشَیِّدَةً لِقَتْلِهِ مَظْلُوماً، نَاشِدَةً دَمَهُ فِي الْمَحَافِلِ، مَؤَلِّبَةً عَلَی عَ

  .السَّلَامُ، مُعْلِنَةً بِأَنَّهُ قُتِلَ عُثْمَانُ وَ شِیعَتُهُ مَظْلُوماً
  .ارُ قُرَیْشٍحَتَّی اجْتَمَعَ لَھَا أَوْلِیَاءُ عُثْمَانَ، وَ مُبْغِضُوا عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ مُکَیِّدُوا الْإِسْلَامِ وَ أَغْرَ

، فَوَافَقَ شَحْناً  فِي صُدُورِھِمَا، فَاسْتَأْذَنَا عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ فِي الْعُمْرَةِ، وَ بَلَغَ ذَلِكَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرَ
یَةِ مِنْ جِھَتِهِ، عَزْماً مِنْھُمَا عَلَی نَکْثِ بَیْعَتِهِ، وَ رَغْبَةً فِي اللُّحُوقِ بِعَائِشَةَ، تَأْمِیلًا لِبُلُوغِ الرِّئَاسَةِ الْفَانِ

انِیاً، فِي الدُّنْیَا الْمُؤْیِسِ مِنْھَا لَدَیْهِ، فَخَوَّفَھُمَا عَلَیْهِ السَّلَامُ الْغَدْرَ وَ النَّکْثَ، فَجَدَّدَا عَھْداً ثَ وَ طَمَعاً
  .فَأَذِنَ لَھُمَا

، وَ آوَى قَتَلَتَهُ وَ فَلَمَّا وَصَلَا مَکَّةَ نَاشَدَا النَّاسَ دَمَ عُثْمَانَ، وَ أَنَّ عَلِیّاً دَسَّ عَلَیْهِ حَتَّی قُتِلَ
 أَمِیرِ اتَّخَذَھُمْ بِطَانَةً، مَعَ مَا نَعْلَمُ مِنْ حَالِھِمَا فِي عُثْمَانَ وَ حَصْرِهِ، وَ الْمُشَارَکَةِ فِي قَتْلِهِ، وَ بَرْءِ

  .الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ مِنْ ذَلِكَ، وَ لُزُومِهِ مَنْزِلَهُ حَتَّی قُتِلَ
عَ إِلَیْھِمُ الْقَوْمُ الَّذِینَ أَجَابُوا عَائِشَةَ وَ أَمْثَالُھُمْ مِنَ الطَّمَّاعِ وَ أَجْلَافِ الْأَعْرَابِ، فَمَضَوْا فَاجْتَمَ

  .جَمِیعاً إِلَی الْبَصْرَةِ نَاکِثِینَ بَیْعَةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
نَّاسَ إِلَی خَلْعِ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ بَیْعَتِھِمَا وَ عَائِشَةَ، فَأَجَابَھُمْ مَنْ لَا فَلَمَّا انْتَھَوْا إِلَیْھَا دَعَوُا ال

اءِ بَصِیرَةَ لَهُ أَوْ مَنْ یَرْغَبُ فِي الْفِتْنَةِ، وَ امْتَنَعَ حَکِیمُ بْنُ جَبَلَةَ الْعَبْدِيُّ فِي مِائَتَیْنِ مِنْ صُلَحَ
وَ أَرَادُوا قَتْلَهُ، فَخَافُوا   -وَ قَتَلُوا السَّابِحَةَ -جَمَاعَتَهُ، وَ غَدَرُوا بِعُثْمَانَ بْنِ حُنَیْفٍ قَوْمِهِ، فَقَتَلُوهُ وَ

  .اءُواأَخَاهُ سَھْلًا عَلَی قَوْمِھِمْ بِالْمَدِینَةِ، فَنَکَلُوا بِهِ، وَ فَتَحُوا بَیْتَ الْمَالِ بِھَا، فَأَخَذُوا مِنْهُ مَا شَ
  .إِلَیْھِمْ أَطْرَافُ النَّاسِ، وَ قَوِيَ أَمْرُھُمْ وَ عَظُمَتْ فِتْنَتُھُمْ وَ اجْتَمَعَ

الْبِلَادِ ، فَسَارَ  فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ، کَانَتْ عُمَّالُهُ وَ أُمَرَاؤُهُ بِحَالِ الْقَوْمِ وَ إِفْسَادِھِمْ فِي
صَارِ وَ ذَوِي السَّوَابِقِ وَ أُولِي الْبَصَائِرِ، لِیَتَلَافَی فَارِطَھُمْ وَ شَغَبَ صَدْعِھِمْ فِي الْمُھَاجِرِینَ وَ الْأَنْ

  .فِي الدِّینِ   فِي الْإِسْلَامِ وَ بَرِیقَ لَمْعِھِمْ
صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ  فَلَمَّا انْتَھَی إِلَیْھِمْ دَعَاھُمْ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی، وَ إِلَی کِتَابِهِ، وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ

  .الدُّخُولِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَ خَوْفِھِمُ الْفِتْنَةَ وَ الْفُرْقَةَ
  عُثْمَانَ لِیَرَوْافَأَبَوْا إِلَّا الْقِتَالَ، أَوْ خَلْعَ نَفْسِهِ مِنَ الْأَمْرِ لِیُوَلُّوهُ مَنْ شَاءُوا، أَوْ یُسَلِّمَ إِلَیْھِمْ قَتَلَةَ

  .رَأْیَھُمْ فِیھِمْ
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ارَ، وَ فَسَأَلَھُمْ ذِکْرَ حَدَثٍ یُوجِبُ خَلْعَهُ، أَوْ تَقْصِیرٍ یَمْنَعُ مِنْ إِمَامَتِهِ، فَلَمْ یُجِیبُوهُ، فَکَرَّرَ الْأَعْذَ

فِتْنَةِ وَ الْفُرْقَةِ، عَلَی بَالَغَ فِي النَّصِیحَةِ، وَ الدَّعْوَةِ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ، وَ التَّخْوِیفِ مِنَ الْ
  .الِانْفِرَادِ بِکُلٍّ مِنْھُمْ بِنَفْسِهِ وَ بِرُسُلِهِ، وَ الِاجْتِمَاعِ

، وَ ظَنَّ ابْنُ وَ لَا جَوَابَ إِلَّا قَوْلُھُمْ مَعَ الْخَوْفِ شِدَّةُ الْمَطَامِعِ، وَ سَمِعْنَا أَنَّ ھَاھُنَا دُنْیَا جِئْنَا بِطَلَبِھَا
  .الِبٍ أَنَّ الْأَمْرَ قَدِ اسْتَوْسَقَ لَهُ، وَ أَنَّهُ لَا مُنَازِعَ لَهُ، وَ نَحْوُ ھَذَا الْکَلَامِأَبِي طَ

اقْتَصَرَ  فَکَرَّرَ التِّذْکَارَ وَ الْوَعْظَ، فَلَمْ یَزِدْھُمْ ذَلِكَ إِلَّا طُغْیَاناً وَ إِصْرَاراً، فَأَمْسَكَ عَنْ قِتَالِھِمْ وَ
، حَتَّی بَدَءُوهُ بِالْحَرْبِ، وَ قَتَلُوا دَاعِیَهُ بِالْمُصْحَفِ إِلَی مَا فِیهِ وَ ھُوَمُسْلِمٌ، وَ رَشَقُوا عَلَی الدُّعَاءِ

أَصْحَابَهُ بِالسِّھَامِ، فَجَرَحُوا قَوْماً وَ قَتَلُوا آخَرِینَ، وَ حَمَلُوا عَلَی أَصْحَابِهِ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ، وَ 
  .ا مُحَفْحِفاً ، وَ عَلَی ھَوْدَجِھَا الدُّرُوعُ بَارِزَةً بَیْنَ الصَّفَّیْنِ تُحَرِّضُ عَلَی الْقِتَالِعَائِشَةُ عَلَی جَمَلِھَ

ةَ وَ الزُّبَیْرَ فَحِینَئِذٍ أَذِنَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِأَنْصَارِهِ بِالْقِتَالِ، فَلَمْ یَکُنْ إِلَّا قَلِیلًا حَتَّی صَرَعَ اللَّهُ طَلْحَ
ینَ غَادِرِینَ، وَ قَتَلَ أَنْصَارَ الْجَمَلِ، وَ وَلَّی الْبَاقُونَ مُدْبِرِینَ، وَ عُقِرَ جَمَلُ الْفِتْنَةِ، وَ أُخِذَتْ نَاکِثِ

ضُ لِمَنْ بِأَنْ لَا یُتَّبَعْ مُنْھَزِمٌ، وَ لَا یُجَھَّزْ عَلَی جَرِیحٍ، وَ لَا یُعْرَ: عَائِشَةُ، وَ نَادَى مُنَادِیهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 أَلْقَی سِلَاحَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَهُ، وَ قَسَمَ مَا حَوَاهُ الْعَسْکَرُ مِنْ کُرَاعٍ وَ سِلَاحٍ وَ مَالٍ، دُونَ النِّسَاءِ وَ

قَامِ مِنْ الْوِلْدَانِ، وَ لَمْ یَعْرِضْ لِمَا خَرَجَ عَنْهُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُحَارِبِینَ وَ أَھْلِیھِمْ، وَ عَفَا عَنِ الِانْتِ
  .عَائِشَةَ وَ مَنْ سَلِمَ مِنْ أَنْصَارِھَا، وَ أَنْفَذَھَا إِلَی الْمَدِینَةِ فِي صُحْبَةِ النِّسَاءِ

ء، و ظاھرھا الطلب  فھذه جمل أحوال أھل الجمل باتفاق الناقلین، لیست من النکیر في شي
لسالم األمر رغبة في الخالفة، بثأر عثمان علی مذاھب الجاھلیة، و منازعة أمیر المؤمنین علیه ا

  :دون االنتصار لحقّ أو دفع الباطل، و خطأھم في ذلك ظاھر من وجوه
أمّا عائشة، فإذا کان المعلوم من حالھا عداوة عثمان، و التعریض به، و التألیب علیه، و 

فلمّا استمرارھا علی ذلك إلی أن قتل، و اغتباطھا بقتله، و ما سمعته من تولّي طلحة للخالفة، 
علم أنّ الحامل . بلغھا والیة أمیر المؤمنین علیه السالم لألمر رجعت عن ذلك کلّه إلی خالفه
  .لھا علی الطلب بدم عثمان عداوة أمیر المؤمنین علیه السالم، دون االنتصار له

و لو سلم رأیھا في عثمان، لکان الواجب علیھا الرضی بما فعلته الصحابة و أولو البصائر 
بھم انعقدت إمامة عثمان و إمامة من تقدّمه عندھا ، الّتي ال یتمکن منھاإلّا بتولّي األمر الّذین 
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لمثل ھذا قبل القیام بأمر األمّة عند اختیار القوم له بعد عثمان، من حیث کان سببا یقتضي 

من تمکینه من تنفیذ ما جعل إلیه تنفیذه، و إن لم یکن له وجھا الستحقاقه اإلمامة الثابتة له 
قبل اللّه سبحانه، و إن جھل العاقدون و اعتقدوا استحقاقه لھا من غیر وجھه، و ذلك یعیّن 
علیه فرض الدخول في الشورى و تقلّد األمر، للوجه الّذي ذکرنا، فکیف یجعل قدحا من 

  .النصّ علیه أو تصویبا للمتقدّم دونه
  ] مسألة التحکیم و تحمیلھا علی أمیر المؤمنین ع[

حکیمه علیه السالم الحکمین، فقد علم کلّ مخالط ألصحاب السیرة و ناقلي اآلثار أنّ و أمّا ت
ذلك لم یقع بإیثاره، بل المعلوم من حاله علیه السالم إرادة الحرب و المناجزة لمعاویة و 
کراھیة التحکیم، و إنّما الجأه أصحابه إلی النزول علی حکم معاویة فیما أراده و کادھم به من 

التحکیم، و توعّدوه علی استدامة الحرب بالقتل، فلم یجد بدّا من إجابتھم، إذ ھم إیثار 
األنصار الّذین بھم یقاتل علی عدوّه، فإذا قعدوا عن نصرته و اضطرّوه إلی مراد خصمه 
یضیق علیه فرض الرجوع إلیھم، و إلّا صاروا عونا علیه مع محاربیه، فال یتمّ له أمر، و 

طاعه للھلکة بغیر شبھة، و فعل یقع علی ھذا الوجه عذر فاعله فیه و من أ   یعرض نفسه
  .واضح

و الحال ھذه إلّا بشرط الرجوع إلی الکتاب و ]   طلبھم[علی أنّه علیه السالم ما أجاب إلی 
السنّة الثابتة، لعلمه بأنّھما ال یدلّان علی حقّ لمعاویة، بل ھما دلیال إمامته و فرض طاعته و 

فلم یرجع بتحکیمه علیه السالم إلّا إلی الحجّة الّتي لو ابتدأ بھا قبل الحرب لکان االنقیاد له، 
  .مصیبا، و کذلك فعل قبل المحاربة، و ذلك شبھة المخالفین علیه من أصحابه

و لھذا لمّا عدل الحکمان عن موجب الکتاب و السنّة لم یمض حکمھما، و تجھّز 
شغل عنه بالخوارج، فلمّا فرغ منھم کتب إلی البالد  معاویة، و سار بأصحابه إلیه، حتّی لحرب

مستنفرا، و کرّر الدعوة و االستنفار علی عدوّه في عدّة مقامات، و لم تزل ھذه حاله إلی أن 
  .عوجل دون ذلك صلوات اللّه علیه مرضیّا فعله و سیرته

تصویب فأيّ شبھة في التحکیم، أو فیما ذکروه قبله یمنع من النصّ علیه، أو تقتضي 
  !!لو ال جھل الخصوم بمواقع األدلّة و الشبھة! المتقدّمین له
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  ]بطالن خالفة المتقدّمین علی أمیر المؤمنین ع و أمور متفرقة[ 

عقال و سمعا و  -و لیس ألحد أن یقدح في ثبوت إمامته علیه السالم عن األدلّة الواضحة
اد القول باألمرین، ألن ھذه الدعوى بما یدّعي من إمامة المتقدّمین علیه و فس -فعال و قوال

  .باطلة علی ما اقتضته األدلّة من مذاھبنا الصحیحة، و علی ما اجتنبوه من المذاھب الفاسدة
  ]بطالن خالفة القوم علی مقتضی مذھبنا[

  :فأمّا فسادھا من مذاھبنا الصحیحة فمن وجوه
لیه، إذ کان ثبوتھا یسقط ثبوت إمامة أمیر المؤمنین علیه السالم حسب ما دللنا ع: أحدھا

  .فرض النظر في إمامتھم فضال عن صحّتھا، و یقتضي القطع علی فسادھا
بأن تمنعوا من إمامة المتقدّمین علی أمیر المؤمنین ]  أولی[لم کنتم : و لیس ألحد أن یقول

  .علیه السالم، لدعوى إمامته علیه السالم ممن منع من ثبوت إمامته، لصحة إمامتھم
، و الکتاب و السنّة   ثبوت إمامته علیه السالم إلی العقول و األفعال الّتي ال تحتملالستناد 

ثبوت إمامة القوم من االختیار المتعلّق بفعل األمّة بعد النبي الّذي    المتقدّمة علی ما معه یدّعی
لفعل، ال حکم له مع النصّ، و ال یحسن فعله مع تقدیره، و ال یتوھم مع أدلة العقل و برھان ا

و ال قدح بدعواه في ذلك، کما ال قدح بخلق الموذیات و ذبح الحیوان و إیالم األطفال في 
حکمته تعالی، لوجوب تقدّم النظر في إثبات فاعل لھذه األشیاء علی النظر في حسنھا من 
قبحھا، و تقدیمه یقتضي إثبات فاعل حکیم ال یجوز معه فعل القبیح و ال إرادته، فیسقط 

دح، و یجب القطع علی الحسن، و ثبوت الفرض الحکمي في ذلك، و إن لم یتمیّز لذلك الق
من االختیار، للوجه الّذي  کذلك یجب تقدیم النظر فیما یدّعی من النص علی ما یدّعی

ذکرناه، و متی یفعل ذلك یعلم ثبوت إمامته علیه السالم بالعقل و السمع، فیعلم به فساد 
  .إمامة المتقدمین علیه

دعوى ثبوت النصّ علی االختیار و صفته و المختارین و صفتھم تمنع : س ألحد أن یقولو لی
  .من النظر في دعوى النصّ علی اإلمامة

علی أخبار آحاد، أو فعل    ألنّ مدّعي ذلك ال یستند  إلی کتاب و ال سنّة معلومة، و إنّما یعوّل
االختیار و صفته، و خبر  الصحابة یوم السقیفة، و یزعم أنّ ذلك کاشف عن النص علی
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الواحد ال یوجب العلم و ال یصح به العمل، و مجیز العمل به ال یجیزه في مسألتنا ھذه، 
لعموم بلواھا، و فعل الصحابة ال حکم له، و ال داعي الی النظر فیه مع دعوى برھان العقل، و 

الم بغیر شبھة عند ثبوت النص من الکتاب و السنّة المجمع علیھما علی إمامة علي علیه الس
  .متأمّل

قائل إنّھا ال تحتمل النص، : و ألن األمّة في اآلیات اللّاتي ذکرناھا و األخبار المعلومة رجالن
و ھم القائلون بإمامة القوم علی اختالفھم، و قائل إنّھا داللة علی النص، و ھم الشیعة 

  .بأسرھم، و کلّ من قال ذلك قطع علی فساد إمامتھم
جب علی کلّ مکلّف أن ینظر في مقتضی ھذه اآلیات و األخبار المعلومة، لیعلم فعلی ھذا ی

ھل یدلّ علی النص کما تزعم الشیعة، أو ال یحتمله کما یزعم مخالفوھم، من حیث کان 
تقدیر کونھا دالة علی اإلمامة یمنع من النظر في فعل الصحابة، لحصول الخوف المتقدّم للنظر 

تنا و ارتکاب الخطر المرتفعین مع تقدیم النظر فیھا علی فعل الصحابة، فیھا علی النظر في أدلّ
الّذي ال یتقدر فیه ضرر ، لما یأمن کونھا محتملة للنصّ، و متی فعل الواجب علیه من تقدیم 
النظر المتکامل الشروط علم داللتھا علی النصّ المرتفع به احتمال فعل الصحابة، للداللة علی 

  .لذلك علی فسادھاإمامة القوم، فقطع 
علی أنّ لما أسلفناه من البرھان العقلي علی إحالة کون االختیار طریقا إلی اإلمامة یسقط 
فرض النظر عن کلّ مکلف في إمامة القوم، لوقوف صحّتھا علی االختیار المعلوم فساد کونه 

  .طریقا إلیھا، و یقتضي قبحه، لتعلّقه بما ثبت قبحه بالعقول
من العدالة في الظاھر و الباطن و : دلّة علی وجوب کون اإلمام علی صفاتقیام األ: و منھا

  .ماضي الزمان و مستقبله، و التقدّم في العلم و الفضل و الشجاعة و الزھد علی الکافة
  :و ذلك یبطل إمامة القوم من وجھین

اد أنّه ال أحد من األمّة قطع علی ثبوت ھذه الصفات لواحد منھم، فتجب له فس: أحدھما
  .إمامتھم، لعدم القطع فیھم بما یجب ثبوته لإلمام

ھذه الصفات إلّا قطع علی فساد إمامتھم، فإذا کانت ثابتة    أنّه ال أحد قال بوجوب: الثاني
  .باألدلّة الواضحة وجب بھا القطع بصحّة فتیا الدائن بھا
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.   ثا، أو اختیارا، و قیامأنه ال یخلو دلیل إمامتھم من أن یکون نصّا، أو دعوة، أو میرا: و منھا

الداللة علی أنّھا ال سبیل علی تمیّز عین اإلمام إلّا بمعجز أو نصّ یستند إلیه، فتبطل الدعوة و 
  .المیراث و االختیار علی کلّ وجه

و یبطل النصّ، ألنّه ال أحد قطع بما قلناه إلّا منع من ثبوته للقوم، و ألنّ اإلجماع سابق 
ا االختیار، و أنه لم یحتج بھا یوم السقیفة و ال بعده من ترشّح لدعوى ھذه المذاھب عد

لإلمامة أو ادعیت فیه، و إذا خلت أعصار الصحابة و التابعین و تابعیھم من دعوى ھذه 
  .المذاھب، وجب القطع علی فسادھا

 و ألن فساد إثبات اإلمامة بالدعوى معلوم بأول نظر، ألنه إثبات ما ال دلیل علیه إلّا مجرد
الدعوى الّتي ال تمیّز حقّا من باطل، و ألنه ال دلیل علی کون الدعوة طریقا من کتاب و ال 

  .سنّة، و ما ال دلیل علی إثباته یجب نفیه
و ألن القول بالدعوى یقتضي وجود عدّة أئمة، و االجماع بخالف ذلك، أو سقوط فرض 

مامة في وقت واحد عدة نفر اإلمامة، أو حصول فساد ال یتالفی، من حیث صحّ أن یدّعي اإل
فساد الکلّ یسقط فرض اإلمامة، و ] و[في صقع أو بأصقاع، و ثبوت الکلّ یقتضي عدّة أئمّة، 

إثبات بعض دون بعض اقتراح في االثبات و النفي، لعدم الفرق، و یقتضي أن یغلب ظنّ 
ذلك،  بعض المکلّفین کون أحدھم أھال لإلمامة دون غیره، و یغلب ظنّ آخرین بخالف

  .فیفضي إلی فساد ال یتالفی
و ألن المیراث منتقض بإجماع األمّة علی اعتبار صفات اإلمام، و استحقاق المیراث من لم 
یتکامل فیه، بل لم تثبت له صفة منھا، و ألنه ال دلیل علی کون المیراث طریقا إلی اإلمامة، و 

  .ما ال دلیل علیه یجب القطع بنفیه
إلی نصّ معلوم علی تسویغه، و ال سبیل علی ذلك، و ألن اإلمامة ال  و ألنّ االختیار مفتقر

یملك التصرف فیما یستحقّه اإلمام بحقّ الوالیة علی األمّة، فمحال أن تثبت إمامته باختیار، 
  .ألن ذلك یقتضي تملیکه ما ال یملکه المختارون له، و ذلك فاسد بأوائل العقول

انتقاض فرض اإلمامة، أو فساد ال یتالفی، ألنه ال یخلو أن و ألنه یقتضي وجود عدّة أئمّة، أو 
  .یکون العاقدون لإلمامة جمیع العلماء مع تسلیم الکافّة لھم من العامة، أو بعضھم
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و وقوفه علی الکلّ یقتضي إیقاف األمر إلی تجمیع علماء األمّة و عامّتھا في مکان واحد 

ذلك کالمتعذّر، ألنّ تقدیر اتفاق دواعیھم إلی لالختیار، و یتّفق رأیھم علی واحد بعینه، و 
ذلك، و قطع األغراض الدینیّة و الدنیویّة، و انقیاد أھل کلّ مصر و إقلیم ألھل مصر واحد 

لکانت الحال في التعذر علی ما بیّناه،  - مع بعده -غیر جائز في العادة، و لو جاز اتفاق ذلك
  .الجامع للکفایة لهلتعذّر المتّھم بھذا الشأن و الباعث علیه و 

و إذا تعذر حصوله بجمیع األمّة لم یبق إلّا تعلّقه ببعضھا، و فعل بعضھا لیس بحجّة، و لو 
کان حجّة القتضی صحة أن یغلب ظنّ علماء کلّ إقلیم بأنّه ال یصلح لألمة إلّا من یلیھم أو 

  .یلي غیرھم
قد حتی یتفقوا، و اتفاقھم محال فإمّا أن یعقد کلّ لمن یغلب ظنّه بصالحه لإلمامة، أو ال یع

، من حیث کانت غلبة ظنّ کلّ فریق من العلماء بأنّه ال   علی ما بیّناه و فرضنا من ورائه
یصلح لإلمامة إلّا من یلیھم أو یلي غیرھم دون ما عداه، یمنع من رجوعه إلی غیره من 

  .العلماء بغیر  خالف بین المجتھدین
  :صالحه لإلمامة فاسد من وجوهو عقد کلّ فریق لمن غلب ظنّه ب

  .أنّ فیه إثبات عدّة أئمة في وقت واحد، و االجماع بخالف ذلك: أحدھا
أنه یؤدّي علی استحالل بعضھم قتال بعض، لظنّه به خروجه ممّا وجب علیه الدخول : و منھا

 فیه من طاعة إمامه، کما قالوا مثل ذلك في إمامة أبي بکر و عمر و عثمان المعقودة ببعض
األمة، و ھذا ظاھر الفساد، و لما فیه من إراقة الدماء، و خراب الدیار، و االنقطاع عن جمیع 

  .المصالح الدینیّة و الدنیویة، فبطل القول باالختیار، لما یؤدّي إلیه من الفساد
و ال یجوز أن یکون النصّ طریقا إلی إمامتھم، لقصوره علی دعوى الشذوذ، و تعذر معرفة 

نذ أزمان، و فساد وقوف الحقّ في ملّتنا علی فرقة ال تعرف في أکثر األزمان، و الدائن به م
خبر واحد ال یجوز إثبات اإلمامة به باتفاق، و لو ثبت لم یدل،    الستناد دعوى مبنیّة علی
  :کخبر األحجار و الصالة

  و قولهعلی حجر  -علی ما رووه -من حیث کان وضع النبي صلّی اللّه علیه و آله مسجد قبا
عثمان، و رابعا و قوله علي علیه السالم، ال یفید : عمر، و ثالثا و قوله: أبو بکر، و ثانیا و قوله: 
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بظاھره اإلمامة و ال دلیله، ألنّه لو کان فیه حجّة الحتج به القوم یوم السقیفة، و الحتج به أبو 

ان یوم الدار، و ذلك بکر في خالفة عمر، و الستغنی به عمر عن الشورى، و الحتجّ به عثم
  .یدل علی أنه مفتعل أو ال حجّة فیه

و صالة أبي بکر لو کانت بأمر النبي صلّی اللّه علیه و آله لم یکن فیھا حجّة، ألنھا لم تتمّ له، 
لخروج النبي صلّی اللّه علیه و آله باتفاق، و عزله و تولّي الصالة بنفسه، مع ما ھو علیه من 

علی أنّ تقدّمه لم یکن عن أمره فلذلك تالفاه، أو بأمره و نسخه شدید المرض، و ذلك یدل 
  .اللّه، کقصّة البراءة

لم  -و إن کان فاسدا -و لو سلّم أنّ تقدیمه للصالة کان بأمره علیه السالم و أنّه تولّاھا بنفسه
یدل علی الفضیلة فضال عن اإلمامة، لصحة عقد الصالة عندھم بالفاسق، و عندنا بمن ظاھره 

لعدالة و إن کان فاسقا عند اللّه، و ألنّ النبي صلّی اللّه علیه و آله و الخلفاء عندھم من بعده ا
  .قد قدّموا للصالة من ال یصلح لإلمامة و ال یرشّح لھا و ال رشّح باتفاق

  ] بطالن خالفة القوم علی مقتضی مذھبھم[
  :قدیر تسلیمھا فھوو أمّا فساد إمامة القوم علی مقتضی مذاھب القائلین بھا مع ت

الرجل، الحرّ، المسلم، العدل، العالم، الشجاع، : أنّھم متّفقون علی أنّه ال یصلح لإلمامة إلّا
السدید الرأي، العابد، الزاھد، القرشي علی رأي الجمھور، فإذا تکاملت ھذه الصفات لم تثبت 

سلیم من الباقین، مستند إلی إمامته إلّا بنصّ من اللّه تعالی، و اختیار من کافّة العلماء، و ت
نصّ منه تعالی علی صفة االختیار و المختارین، أو دعوة إلی نفس الموصوف، و متی اختلّ 

ء من الصفات لم یصلح المرء لإلمامة، و إن دعي أو اختیر لھا لم تنعقد إمامته، و إن  شي
و إن انعقدت تکاملت لشخص و لم یحصل نصّ علیه الختیار و ال دعوة لم تنعقد إمامته، 

  .ء من ذلك فوقع منه فسق انفسخ العقد و بطلت إمامة المعقود له بشي
و نحن بمشیئة اللّه و عونه نبیّن أنّ الصفات لم تتکامل لواحد من الثالثة، ثم نسلّمھا و نبیّن 
أنّه لم یحصل علی إمامته نصّ و ال اختیار و ال دعوة، و أنّه لو کانت صحیحة لکان قد وقع 

حال والیتھم من القبائح ما یقتضي فسخھا، و نبیّن أنّه لم یقم دلیل علی  منھم في
  .االختیار ، فسقط بکلّ واحد من ھذه دعوى صحّة إمامتھم، و المنّة للّه کون
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  ] عدم تکامل صفات اإلمامة للقوم[

  :أمّا الحریّة و القرشیّة و ظاھر االسالم
ھم، و یردیه من حیث میالدھم، و صحّة فقد علم ما یقدح به الشیعة في أنسابھم و إسالم

ذلك یوجب القطع علی نفي الحریّة و القرشیّة و االسالم، و وروده فقط یمنع من القطع 
  .بثبوت ذلك المفتقر صحّة اإلمامة إلی ثبوته قطعا

  :و أمّا العدالة
حصول فقد وقع منھم في حال حیاة النبي صلّی اللّه علیه و آله ما یمنع منھا، لفقد العلم ب

التوبة منه، و ثبت من أحداثھم بعده علیه السالم المعلوم حصول اإلصرار علیھا ما یمنع کلّ 
  .واحد من ذلك علی أیسر األمر من العدالة، و یقتضي فساد الوالیة

  :أمّا الواقع منھم في حیاته علیه السالم
نزع األمر من أھله، و قد  فما روي من قصّة التنفیر به علیه السالم لیلة العقبة، و المعاھدة علی

ورد ذلك من طریقي الخاصّة و العامة، و عن جمیع المنفرین و المعاقدین، و الثالثة من 
  .جملتھم، و ذلك ضالل لم تثبت منه توبة

انھزامھم یوم أحد و خیبر و حنین، و کون المنھزم فاسقا، و النصّ بالتوبة عن : و منه
منین، و لیسوا کذلك قطعا، و إنّ قطعنا نحن علی المنھزمین في أحد و حنین مختصّ بالمؤ

  .نفي اإلیمان عنھم باألدلّة، و لفقد ذلك في ھزیمة خیبر
عن الحرب في جمیع المواطن المحتاج فیھا إلی معاونة النساء و الصبیان،    احجامھم: و منه

  .و ذلك إخالل بواجب
ه و آله بأنھا لیست دینه،بل ھو خیر تعقّب عمر ما قاضی علیه رسول اللّه صلّی اللّه علی: و منه

: أ لم تعدنا دخول مکّة آمنین محلّقین، و ردّه علیه: ، و قوله أثر ذلك  لك یا عمر و للمسلمین
لم أعدکم العام و ستدخلھا إن شاء اللّه، و مضیّه إلی أبي بکر منکرا بعد ما قال و قیل له 

و اللّه لو أنّ لي سیفه  -لیه السالمیعني رسول اللّه ع -أ رأیت ما فعل صاحبك: بقوله له
و ال شبھة في کفر المتعقّب علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و الشاكّ . لضربت به وجھه
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في و عوده، أو المنکر لما شرعه، و المضیقة بالصحبة علی المخاطب، و بمثل ھذه الکلمة 

  .مةاألخیرة حکموا علی بني حنیفة بالکفر و الردّة علی المسل
و لھذه األحادیث نظائر کثیرة، إیرادھا مخرج لنا عن الغرض، من أرادھا وجدھا في کتاب 

  .الفاضح و المسترشد للطبري، و المعرفة للثقفي، و غیرھما
  :و أمّا الواقع منھم بعد النّبي صلّی اللّه علیه و آله و قبل االستخالف فضروب کثیرة

حارثة رضي اللّه عنه، مع تأکید األمر عنه علیه تخلّفھم عن جیش أسامة بن زید بن : منھا
بانفاذه، و ال فرق بین خالفه علیه السالم في ما أمر به من  -إلی أن فاضت نفسه -السالم

المسیر مع أسامة، و بین خالفه فیما أمر به من الصالة و الزکاة و اإلمامة، و ذلك فسق ال 
شیئا، لثبوت الروایة به من کافّة الشیعة،  شبھة فیه، و دعوى خروج أبي بکر من البعث ال یفي

  .و قد بیّنا کون ما تواتروا به صدقا، و قد نقله الجمھور من أصحاب الحدیث
سلّم خروجه من البعث لکان إقراره عمر و أبا عبیدة و المغیرة و سالما علی التخلّف ] و لو[

ف أمر النبي صلّی اللّه علیه و منعھم من النفوذ فسقا یمنع من عدالته، إذ ال فرق بین أن یخال
و آله، أو یمنع من نفوذه، و ألن فسق عمر و من شارکه في العقد ألبي بکر لخروجھم عن 

کاف في تفسیق الجمیع، ألنه ال أحد فرّق بین القوم في العدالة أو الفسق، و  -البعث بإجماع
   فرعا له، و ألنّ تسویغهال یسوغ ذلك اجتھادا، ألنّه ال حکم لالجتھاد مع ثبوت النصّ، لکونه 

النص في ] مخالفة[کفر، و تخصیص  في إبطال النصّ یقتضي فساد الشریعة جملة، و ذلك
  .موضع دون موضع اقتراح ال یقول به أحد

رغبتھم عن تولّي أمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و تشاغلھم عن تغسیله و : و منه
و یعید من سلم الرغبة عن الصالة علی المبرز . . من... ی تجھیزه و الصالة علیه بأمر الدنیا إل

و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلیه، و ھذا . . في الفضل و العبادة في الملّة، فضال عن
  .خبیث جدا

منازعتھم إلی السقیفة النتھاز الفرصة، من غیر توقّف علی حضور العلماء، و ال مشاورة : و منه
و ال مکاتبة ألحد من علماء األمصار، و ال انتظار لحضورھم، و ذلك أحد من بني ھاشم، 

  .إخالل بواجب عند المختارین
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طلبھم اإلمامة یوم السقیفة من غیر جھتي النصّ و االختیار علی ما نبیّنه، و توصلھم : و منه

ن نحن السابقون، و نح: فیھا إلی رئاسة الدنیا بما یجب کونه خالصا للّه تعالی، من قولھم
المھاجرون، و نحن الّذین فعلنا في االسالم کذا، و ال شبھة في فساد عمل یقرّب به إلی 

  .منافع الدنیا، و فساد ذلك مع وجوبه علیھم یقتضي التفسیق بغیر شبھة
رضی کلّ واحد منھم بتقلیده األمر بفعل من لیس فعله حجّة من الملّة علی ما نبیّنه، و : و منه

ل العقد له بمن ال یمضي به العقد عند أحد منھم، و إذا ثبت فسق ال شبھة في فسق من قب
شرط المتفق علیه ] ال[القوم المعرّضین لإلمامة قبل ثبوت العقد لھم بھا لم یصح العقد لعدم 

  .من وجوب عدالة المعقود له
  :و أمّا العلم بما یحتاج إلی اإلمام فیه
  :فبرھان تعرّیھم منه واضح من وجوه

یحفظ عن نبيّ الھدى صلّی اللّه علیه و آله نصّ یوصفھم به، مع نصّ علی أحوال أن لم : منھا
   الصحابة في

  : قَوْلِهِ
  .أَقْرَؤُکُمْ أُبَيٌّ

  .وَ أَفْرَضُکُمْ زَیْدٌ
  .وَ أَعْرَفُکُمْ بِالْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ مُعَاذٌ

  .وَ أَقْضَاکُمْ عَلِيٌّ
  و

  .بَابُھَا أَنَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ
  و

  .عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ یَدُورُ مَعَهُ حَیْثُ مَا دَارَ
  و

  .زَوَّجْتُكِ أَقْدَمَھُمْ سِلْماً وَ أَعْظَمَھُمْ حِلْماً وَ أَکْثَرَھُمْ عِلْماً: قَوْلُهُ لِفَاطِمَةَ عَلَیْھَا السَّلَامُ
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من القراءة و علم الفرائض و األحکام و الحالل و  و إخراجه صلّی اللّه علیه و آله القوم

  .الحرام دلیل علی تعرّیھم من الجمیع
أنّھم لو کانوا من علماء الصحابة و فقھائھم، لکانت حالھم في ذلك أظھر من حال : و منھا

علي علیه السالم، و معاذ، و ابن عباس، و ابن مسعود، و زید، و أمثالھم الّذین اشتھر حالھم 
الفتیا، و سلّم الکلّ لھم التقدّم في العلم، لقوّة سلطانھم، و التزام طاعتھم، و االنقیاد  في علم

  .لھم، و کثرة شیعتھم إلی اآلن، و في فقد ذلك دلیل علی أنّھم لم یکونوا من العلماء
و ال یقدح في ھذا ما روي عنھم من الفتیا في أعیان أحکام، و حصول الخالف منھم في 

  .مسائل
لمروي عنھم من ذلك ال یقصر عنه أدنی المتعلّمین، و ال یعجز عنه بعض أتباع الفقھاء، ألنّ ا

لقلّة عدده و تعرّیه من حجّة واضحة، و خلوّ أکثره من برھان، و ما یحتاج إلیه اإلمام من 
العلم غیر ذلك، من وجوب علمه باألصول العقلیّة و الشرعیّة و جملة النصوص الشرعیة، 

  .تھاد عندھملیصح منه االج
معروف و النھي عن کلّ منکر، و ذلك ال یحسن من دون العلم ]  بکلّ[و ألنّ إلی اإلمام األمر 

بحسن المأمور و قبح المنھيّ، إذ کان الحمل علی فعل ما یجوز الحامل علیه کونه قبیحا و 
حسن و المنع مما یجوز المانع منه کونه حسنا قبیح، و ھذا یقتضي کون اإلمام عالما بکلّ 

  .قبح عقليّ و سمعيّ، و حال القوم بخالف ذلك
إلی غیره و  اعتراف کلّ منھم بالجھل و القصور عن رتبة الکمال في العلم، و رجوعه: و منھا

  :تقلیده له، مع اتفاقھم علی اختصاص فرض التقلید بالعامي دون المتمکّن من االستدالل
   فمن ذلك

لَسْتُ بِخَیْرِکُمْ، وَ لِي شَیْطَانٌ یُغْرِینِي، فَإِنِ اسْتَقَمْتُ فَأَعِینُونِي، فَإِنْ  وُلِّیتُکُمْ وَ: قَوْلُ أَبِي بَکْرٍ
  .زِغْتُ فَقَوِّمُونِي

فأخبر أنه یزیغ عن الحقّ و یفتقر إلی تقویمھم، و لو کان من أھل االجتھاد لم یسغ له 
صّر راجع اجتھاده فردّه الرجوع إلی غیره، لکون کلّ مجتھد مصیبا و إن أخطأ و زاغ، و إن ق

إلی موجب الحکم، و لم یحتجّ إلی مقوّم کسائر المجتھدین الّذین عند خصومنا أنّ أبا بکر 
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أفضلھم فیه و أعلمھم، و من کان في ھذه الرتبة فھو غنيّ بفضل بصیرته و قوّة اجتھاده عن 

  .عامیّا غیره، و في ایقافه التقویم عند الزیغ عن الحکم علی غیره دلیل علی کونه
جھله بالحکم في قصّة فاطمة علیھا السالم، و ما یجب من قبول قولھا بغیر بیّنة : و من ذلك

علی ما نبیّنه، و ما یلزم في المسلمة من سماع بیّنتھا و الحکم بھا، و عمله بما یعلم خالفه، و 
اد عمله في اإلرث بخبر واحد، و ترك ظاھر القرآن، مع وجوب تقدیمه علی أخبار اآلح

  .بإجماع
جھله بما یجب علی بني حنیفة بمنع الزکاة عن تحریم أو استحالل، و إجراؤه : و من ذلك

  .الفقراء و النساء و الولدان مجرى عقالء األغنیاء من الرجال، مع قبح ذلك بأدنی تأمّل
حتّی أفتاه  وَ فاکِھَةً وَ أَب�ا ، و معنی الکاللة و میراث الجدّة،  و جھله باألبّ في قوله سبحانه

  .أمیر المؤمنین علیه السالم
  .إلی غیر ذلك مما حفظ عنه من قصوره عن العلم بما یحتاج إلیه المکلّف، فضال عن اإلمام

  .جھل عمر بموت النبي علیه السالم، مع وقوعه مشاھدة و تضمّن: و من ذلك
کأنّي لم أسمعھا، و ھذا یدل : ، فقال  ونَالقرآن له، حتّی تال علیه أبو بکر إِنَّكَ مَیِّتٌ وَ إِنَّھُمْ مَیِّتُ

  .علی عظیم الجھل و شدید البعد عن سماع القرآن
جھله بموجب الحدود التي یختصّه فرضھا، حتّی أمر مرّة برجم الحامل، حتّی منعه : و منه

  من ذلك أمیر المؤمنین علیه السالم، و روي أنه معاذ،
  .ا سَبِیلٌ فَلَا سَبِیلَ لَكَ عَلَی مَا فِي بَطْنِھَاإِنْ یَکُنْ لَكَ عَلَیْھَ:  وَ قَالَ لَهُ

  .فرجع عن رجمھا
  مع إجماع األمّة -برجم المجنونة: و أخرى

عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّی یَبْلُغَ، وَ عَنِ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ
  .حَتَّی یَنْتَبِهَ، وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی یُفِیقَالنَّائِمِ 

  .حتّی نبّھه أمیر المؤمنین علیه السالم علی ذلك، فرجع عنه
  :و أخرى
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سَّلَامُ، عَلَیْهِ الأَنَّهُ وَجَدَ عَلَی زَعْمِهِ رَجُلًا یَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ، فَأَخَذَھُمَا لِیَجْلِدَھُمَا، فَلَقِیَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 

یَا أَبَا الْحَسَنِ وَجَدْتُ ھَذَا الرَّجُلَ یَفْجُرُ بِھَذِهِ، فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ : مَا لَكَ وَ لَھُمَا فَقَالَ: فَقَالَ
: ، فَاسْتَعْفَاھُمَا فَعَفَوَا، فَقَالَعَلَیْكَ الْبَیِّنَةُ، وَ إِلَّا فَلَھُمَا فِي جَنْبِكَ حَدَّانِ، إِلَّا أَنْ یَعْفُوَا: عَلَیْهِ السَّلَامُ

  .لَوْ لَا عَلِيٌّ ھَلَكَ عُمَرُ
و جھله بما یجب في المملصة  حتّی أفتاه أمیر المؤمنین علیه السالم بلزوم الدیة علی 

  .لو ال علي ھلك عمر: عاقلته، ففضّھا لوقته علی بني عدي، و قال
  .، فضال عن العالم المبرزو ھذه أمور ال یجھلھا من له أدنی أنس باألحکام

  .جھله بالحکم في المغیرة بن شعبة، و وجوب تعزیره باتفاق: و منه
  .تکمیله الحدّ علی ابنه بعد الوفاة، و جھله بسقوط الحدّ عن األموات: و منه
جھله بأنّ الثابت من دین النبي صلّی اللّه علیه و آله ال یجوز نسخه برأي و ال اجتھاد، : و منه

م علی تحریم متعة النساء برأیه، المعلوم تحلیلھا من زمن النبي صلّی اللّه علیه و حتّی أقد
  .آله، و قد اعترف بذلك في قوله، و متعة الحج، المنطوق بھا في القرآن المجمع علی صحّتھا

جھله بما أباحه اللّه تعالی من المھور، حتّی حرّم الزیادة علی مھر السنّة، و توعّد : و منه
  .کلّ أحد أفقه من عمر حتّی النساء: ، حتی ردّت فتیاه امرأة، فرجع فقالبالعقاب

  .جھله بجزیة المجوس، حتّی أفتاه بھا عبد الرحمن بن عوف: و منه
جھله بموضوع الشرائع، و وقوف فرضھا و نفلھا و حرامھا علی علّام الغیوب، حتّی : و منه

  .ینقص منھا شرع للناس صالة موظّفة مقنّنة ال یزاد علیھا و ال
المسلمین، حتّی جالھم عن جزیرة    جھله بإباحة أھل الذمة اإلقامة بین ظھراني: و منه

  .ال یجتمع في جزیرة العرب دینان: العرب، و قال
جھله بصفة االختیار و شروطه، حتّی شوّر  الشورى، بخالف ما قرّره أصحاب : و منه

و ال یجھله من له أدنی فطنة و أیسر بصیرة في االختیار، و حکم فیھا بما ال یجوز في الملّة، 
  .االسالم، علی ما نبیّنه فیما بعد إن شاء اللّه

إلی غیر ذلك من األمور الدالّة علی جھله بما ال یجھله بعض المتفقّھة، فضال من رؤساء أھل 
  .االجتھاد
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الھجرة إلیھا، و بقبح ردّ من نفاه النبي صلّی اللّه علیه و آله عن دار : و من ذلك جھل عثمان

المخلصین، و تقریب أعدائه الفاسقین، و أحکام ]  أولیائه[نفي حبیبه أبي ذر عنھا، و إھانة 
  .التسویة في العطاء

ء من  و قصوره عن أدنی منزلة في العلم، لفقد ذکره في العلماء، و عدم اإلسناد إلیه بشي
  .األحکام یعتدّ بمثله

علي تارة، و إلی معاذ أخرى، و إلی زید بن ثابت مرّة، و  في أمثال لھذا من فزع کلّ منھم إلی
إلی ابن عبّاس أخرى، و إلی غیرھم من علماء الصحابة عند بلوى األحکام، و تقلیدھم 

  .إیّاھم، و عملھم بفتیاھم
و ھذه حال ینافي ما یعتبرونه من کون اإلمام عالما، و لو لم یکن علی قصورھم عن رتبة 

یحفظ عن جمیعھم ما یعلم من تفقّه شھر واحد لکفی في الداللة علی العلماء إلّا أنه لم 
  .جھلھم باألحکام، لوجوب ظھور ذلك، لعلوّ سلطانھم و کثرة أعوانھم

  :و أمّا الشجاعة
ء منھا علیھم، و أنّ حالھم في مغازي  فمعلوم خلوّ الثالثة منھا، و تقدّم أدنا موصوف بشي

  :یاه ینقسم إلی أمرینالنبي صلّی اللّه علیه و آله و سرا
إمّا تخلّف عن القتال و نکوص عن النزال، بحیث الحاجة إلیھم ماسّة، کیوم بدر و األحزاب و 
أمثالھما، ممّا ال شبھة علی متأمّل لألخبار في تخلّفھما في ذین الیومین و غیرھما عن مباشرة 

  .الحرب و قتال األقران
ی اللّه علیه و آله، کیوم خیبر، و ردّھما فیه رایة و إمّا فرار علی العقب، و إسالم النبي صلّ

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، مصرّحین بالجبن، متالومین علی الفرار، و ظھور الوھن 
لھزیمتھما في االسالم، و غضب النبي صلّی اللّه علیه و آله من ذلك، و ذمّھما علیه، و 

  .ھما و محبتھما له تعالی و لرسوله علیه السالموصفھما بالفرار، و نفي محبة اللّه و رسوله ل
  .و انھزامھم یوم أحد، و إسالمھم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و من معه من خلصائه

و انھزامھم یوم حنین، و رغبتھم بأنفسھم عن نصرة الرسول صلّی اللّه علیه و آله و من ثبت 
لن : مة فیه بما لم یشرکه فیه أحد، لقولهأبي بکر من لوم الھزی   معه من أھله، و اختصاص
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وَ یَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ : نغلب الیوم من قلّة، و نزول القرآن بتوبیخه في قوله تعالی

  .  فَلَمْ تُغْنِ عَنْکُمْ شَیْئاً وَ ضاقَتْ عَلَیْکُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّیْتُمْ مُدْبِرِینَ
   و رجوع عثمان من الھزیمة بعد ثالث، و توبیخ النبي علیه السالم له

  .لَقَدْذَھَبَتْ فِیھَا عَرِیضَةٌ:  بِقَوْلِهِ
  .یعني األرض

ھذا مع فقد العلم بمقام واحد أغنوا  فیه عن االسالم، أو بارزوا فیه قرنا، أو قتلوا بطال 
وت ذلك ألضعف المسلمین و من ال معروفا علی جھة االنفراد به أو المشارکة فیه، و ثب

  .یعرف بشجاعة
بل بعض  -في الحرب. . عنھم الشجاعة الّتي یجب کون اإلمام علیھا، لکونه   و إذا انتفت

  .خرجوا عن صفة من یصلح لإلمامة -صفات الشجاعة الّتي لو ثبتت لھم لم تنفع
  :و أمّا سداد الرأي في السیاسة

  .فبرأ منه في سیاسة الدین و الدنیا
أمّا سیاسة الدین فجمیع ما قدحنا به في عدالتھم من األفعال الواقعة قبل العقد و ما نذکره من 

  .ذلك بعده دالّ علی قبیح سیاستھم في الدین و موضح عن سوء رأیھم في المسلمین
و أمّا سیاسة الدنیا فلو صحّ رأیھم فیھا لم ینفع، ألن المطلوب حسن سیاسة الدین و ما یتعلّق 

  .دون الدنیا الّتي ال تعلّق لھا بالدینبه، 
علی أنّھم لم یحسنوا سیاسة الدنیا، ألنّ الداعي إلی فعل القبیح االنتفاع به، و اإلقدام علیه ال 
النتفاع به و ال دفع الضرر  جھل مفرط و سوء رأي، و قد دللنا علی قبح والیتھم، لخالفھا 

کونھم عالمین بذلك إن کانوا ممّن یعتقدھا، لمدلول األدلّة، فاقتضی ذلك خسران اآلخرة، و 
  .و إلّا یکونوا فالحجّة ألزم

و خشونة  و لم نجدھم استعملوا نفعا یجوز لمثله أن یختار العاقل القبیح، بل کانوا من التقلّل
العیش في المطعم و الملبس و غیرھما علی صفة  الفقراء، مع تعرّضھم بتولّي األمر للخطر 

و تحصیل العداوة المخوف معھا علی األنفس، و ما یلیھا من سوء العقبی،  العظیم في الدنیا،



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٥٧٩ 

                                                                                                                                  
و اکتساب الذمّ إلی یوم القیامة، بظلم من یجب حقّه، و التصغیر بمن یلزم تعظیمه، و تقریب 

  .من یجب إبعاده، و حرمان المستحقّ و إعطاء غیره
وليّ رئاستھم المعظّمین لدیه و لو لم یدلّ علی قبح سیاستھم للدنیا إلّا وضعھم من أھل بیت 

علی کافّة أمّته، و التصغیر بھم، و قصدھم باألذى، و منع المنافع الّتي أمزجوا فیھا أعداءھم، 
لکفی، إذ ال شبھة في فساد ھذه السیاسة، و قبح ھذه السیرة، فأيّ شبھة تبقی علی منصف في 

  !!.قبح سیاسة من ھذه حاله دینا و دنیا
  :و أمّا عبادتھم

یعدّھم أحد من األمّة من عبّاد المدینة، و إن کان ثمّ دعوى عبادة فلیست المعتبرة في  فلم
  .اإلمام

  :و أمّا الزھد في الدنیا
فالمعلوم خالفه، من حرصھم علیھا و طلبھا من غیر وجھھا، إذ تخلّفھم عن أسامة مع 

ه علیه و آله جنازة وجوب النفوذ معه، و المسارعة إلی السقیفة، و ترك رسول اللّه صلّی اللّ
، و جعل أفعال اآلخرة من السبق و الھجرة ذریعة إلی الدنیا، و تعرّضھم . .بین أھله، و منافسة

لألمر مع مناقشة األنصار فیه، و استحقاق بني ھاشم له، و اعتقاد کلّ واحد من الفریقین کونه 
في الدنیا و یحیله، و  أولی به منھم، و خوف الشنان من ذلك و الفتنة الصماء ینافي الزھد

  .یدلّ علی قبح الحرص و سوء الطلب
و أي عاقل یحسن منه دعوى الزھد في الدنیا لمن یحرص علی تقلّد األمر علی األمّة علی 
ھذا الوجه، مع اختالل جمیع الصفات فیه علی ما بیّنّاه، و علمه بذلك من نفسه، و یحمل 

ألفاضل المسلمین، و  بالقتل علی التخلف عنهالناس علی بیعته طائعین و کارھین، و یخوّف 
ال یرغب في صالح أمر دنیاه في مؤمن إلّا و ال ذمّة، فیأمر بقتل سعد ابن عبادة تارة، و بقتل 
علي أخرى، و بقتل الزبیر مرّة، و یکسر سیفه، و یھجم علی دار علي علیه السالم بالرجال و 

لی االمتناع من حمل الزکاة إلیه و إخراجھا إلی مکرھا لیبایع، و یقتل بني حنیفة ع]  به[یأتي 
سلمان، و یخرج بالال عن المدینة    ء عنق فقرائھم، و یعمّ بفتنته لھم مستحقا و غیره، و یوجی

لمّا امتنع عن البیعة، و یقاسم العمّال، و یحکم في الشورى بما ذکرناه، و من یستبدّ باألموال و 
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قراباته، و یعرض نفسه و من معه من األھل و األولیاء یعطیھا من ال یستحقّھا من أھله و 

للقتل ظنّا بما ال یستحقّه من األمر، الختالل الصفات فیه، و یضرب األخیار کعبد اللّه و عمّار، 
  !!.و ینفي أبا ذر في صالح دنیاه

  .إلّا جاھل بذلك من حالھم، أو مغمور بالعصبیّة لھم
تي ال یصلح لإلمامة من لم یتکامل فیه باتفاق، سقط و إذا ثبت تعرّیھم من جمیع الصفات الّ

فرض النظر في دعوى اختیارھم و ثبوت إمامتھم به، و وجب القطع علی فسادھا و ضالل 
  .المتعرّض لھا و المعرض و الدائن بھا أوال و آخرا، و المنّة للّه

  ] بطالن امامة القوم حتّی مع تقدیر ثبوت صفات اإلمامة لھم[
إمامتھم مع تقدیر ثبوت الصفات الّتي معھا یصحّ االختیار، فھو أنّ صحته تفتقر  و أمّا فساد

  :عندھم إلی ثالثة أشیاء
  .ثبوت النص به و بصفة متولّیة، من حیث کان فقد النصّ یرفع الثقة بفعلھم: أحدھا
  .ارتفاع الموانع عن صحّة العقد للمختار، إذ کان ثبوت مانع یحلّ االختیار: الثاني

وقوعه علی الوجه الّذي ذکروه، ألنّ وقوعه بغیر صفته المعتبرة فیه یقتضي العقد له و : لثالثا
  .کل مفقود، و المنّة للّه

  ] عدم ثبوت نصّ علی إمامة القوم[ 
أمّا النصّ، فلو کان ثابتا لکان معلوما علی وجه ال یحسن الخالف فیه، لعموم بلواه، و توفّر 

بواعث علی روایته لوالیة المختار، و انبساط یده، و کثرة أعوانه، الدواعي علی نقله، و قوّة ال
و النفع العظیم به، و عدم التحرز فیه، بعکس ما حصل في النصّ علی أمیر المؤمنین علیه 

  .السالم و صفة متولّیه، و إذا فقد العلم به سقط دعوى ثبوته
  و لیس ألحد أن یدّعي النصّ علی االختیار بما

قَوِیّاً فِي دِینِهِ ضَعِیفاً فِي بَدَنِهِ، وَ إِنْ    إِنْ تُوَلُّوھَا أَبَا بَکْرٍ تَجِدُوهُ!: عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ رُوِيَ عَنْهُ
وَ إِنْ تُوَلُّوھَا عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِیّاً فِي دِینِهِ قَوِیّاً فِي بَدَنِهِ، وَ إِنْ تُوَلُّوھَا عُثْمَانَ یُوَسِّعُکُمْ مَالًا، 

  .تُوَلُّوھَا عَلِیّاً تَجِدُوهُ ھَادِیاً مَھْدِیّاً
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ألن فقد العلم بھذا الخبر دلیل علی افتعاله، لما ذکرناه من قوّة الدواعي إلی نقل ما یعضد 

  .عنه   مذاھب القائلین باالختیار، و انتفاء الصوارف
  :و الّذي یدلّ علی فساده أمور

من علم أو عبادة ] عنھما[لقوّة، مع حصول العلم بانتفائھا أنه یتضمّن وصف الرجلین با: منھا
  .أو شجاعة، حسب ما قدّمناه، فیصیر کذبا ال یجوز علی النبي صلّی اللّه علیه و آله

نحن : أنّه لو کان ثابتا الحتجّ به أبو بکر یوم السقیفة علی األنصار، فھو أبلغ من قوله: و منھا
ش، و ھم عترة النبي صلّی اللّه علیه و آله، و لمّا لم یفعل المھاجرون األوّلون، و نحن من قری

  .  ثبت أنّ الخبر مخرص
عمر و أبا عبیدة، و لو کان الخبر صحیحا : قد اخترت لکم احد الرجلین، یعني: و منھا قوله

علیّا أو عمر : علیّا أو عمر، إذ أخذالثالثة کان: قد اخترت لکم احد الرجلین: لوجب أن یقول
  .، و ال یذکر أبا عبیدة و یعدل عمن نصّ النبي صلّی اللّه علیه و آله علی اختیارهأو عثمان

أنه لو کان صحیحا لم یجز ألبي بکر أن ینصّ علی عمر و یأخذ الناس ببیعته إلّا بعد : و منھا
إحضار أمیر المؤمنین و عثمان، و إجماع األمّة علی أخذھم، و لکان له أن یحتجّ علی من 

: الیة عمر، و وصفه له بالفظاظة، و الغلظة، و تخویفه اللّه من والیته علیھم، فیقولأنکر علیه و
  .علیکم إلّا من نصّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی اختیاره   ما ولیتم
أنّه لو کان صحیحا ألغنی عمر عن الشورى علی أعیان المختارین، ألنه لم یبق منھم : و منھا

کان ینبغي بمقتضی الخبر أن یختار أحدھما، و ال یشرك معھما في غیر علي و عثمان، ف
الشورى من لم ینصّ النبي صلّی اللّه علیه و آله علی اختیاره، و ال أن یتمنّی لھا سالما و ال 
ذکر له في النصّ، و ال یتکلّف شیئا مما تکلّفه من االھتمام بأمر القائم مقامه، و قد کفاه النبي 

  .و آله ذلك بنصّه علی عینهصلّی اللّه علیه 
أنه لو کان صحیحا لم یجز ألبي بکر أن یتقدّم علی عمر، و ال یسوغ ألحد من األمّة : و منھا

تقدیمه علیه، لکونه أقوى منه دینا و بدنا، و ال لواحد منھم علی علي، للنص علی کونه ھادیا 
  .مھدیا سلك بھم الطریقة المثلی قطعا، و فقد ذلك منھم
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الحدیث خبر عن حالھم، لو قد فعلوا أللفوا أبا بکر بصفة کذا، و عمر بصفة کذا، و علی أنّ 

  .علیا بصفة کذا
و الخبر کاشف کالعلم و لیس بمقتض، و إنّما المقتضي لإلیجاب األمر، و لیس بأمر، إذ لو 

  .کان أمرا لم یجز ألحد منھم مخالفته، و قد بیّنا عملھم بخالفه
لی أعیان المختارین و صفاتھم من ذوي الحلّ و العقد، فال ینفع و بعد فھو عري من النص ع

  .في موضع الحاجة
  ] ثبوت المانع من اختیار القوم[ 

و أمّا ثبوت المانع من اختیار القوم فکونھم مرتبطین بطاعة أسامة و اتّباعه في البعث، و تعذر 
نفاذ ألمره صلّی اللّه علیه الجمع بین األمرین، کارتباط أسامة بذلك و خروجه بتعیّن فرض اإل

  .و آله عن النظر في أمر اإلمامة فضال عن الصالح لھا
  و

لَوْ تَخَطَّفَتْنِي الطَّیْرُ مِنْ مَجْلِسِي وَ یُفَرَّقُ عَنِّي : قَدْ صَرَّحَ أَبُو بَکْرٍ بِوُجُوبِ ھَذَا الْبَعْثِ، فَقَالَ
  .مِنْ إِنْفَاذِ جَیْشِ أُسَامَةَ جُنْدِي حَتَّی أَبْقَی وَحْدِي لَمْ یَکُنْ لِي بُدٌّ

و إذا کان معترفا بتضیّق فرض اإلنفاذ فھو و صاحباه و من عقد له من جملة األتباع، خرجوا 
و ذلك  -المعلوم انتفاؤھا عنھم -بذلك عن التأھیل لالختیار و إن تکاملت لھم صفات اإلمام

  .یسقط فرض النظر في حال العاقدین و من عقدوا له
  ]ول االختیار بصفته المعتبرةعدم حص[

و أمّا عدم االختیار بصفته المعتبرة عن الثالثة المتقدمین، فقد بیّنا أنّ صحّته تفتقر إلی حضور 
جمیع العلماء، للنظر في أحوال من یصلح لإلمامة، فاذا استقرّ رأیھم علی واحد و سلّم لھم 

  .العامّة الرضی به بایعوه، و ھذا مفقود في الجمیع
عدم ھذه الصفات المعتبرة في اختیار األول فظاھر لکلّ متأمّل، إذ معلوم لکلّ ناظر تولیته  أمّا

غیر وجه االختیار، من حیث علمنا و ھم سبق األنصار إلی سقیفة بني    األمر علیه علی
من غیر مشاورة لمن ]  له[ساعدة، و ترشّحھم سعد بن عبادة لألمر، و عزمھم علی بیعتھم 

خّر عنھم من المھاجرین، و إنذار ابن ساعدة العجالني عمر ابن الخطاب بحال عداھم أو تأ
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ء عمر إلی أبي بکر، و مضیھما إلی ظلّة بني  األنصار و ما اجتمعوا له و عزموا علیه، و مجي

ال یعلم  -ساعدة، و معھما أبو عبیدة بن الجرّاح، و المغیرة بن شعبة، و سالم مولی أبي حذیفة
و من عداھم من المھاجرین مشغولون بأمر رسول  -مھاجرین و من ھاشملھم سادس من ال

السقیفة من الخوض، و ذکر کل فریق منھم  اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و ما جرى بین حاضري
  :فضائله في االسالم، و إدالئه بأفعال اآلخرة

اء، و التحقق بالدار، و من السبق، و الھجرة، و الصبر علی األذى، و النصرة، و اإلیثار، و اإلیو
جعل کلّ منھما ھذه األفعال الدینیة ذریعة إلی تولّي األمر، و قوّة حجّة المھاجرین بالقربی، و 
فزع األنصار عند النکول عنھا إلی المصالتة، و علوّ کلمتھم لذلك، و قوّة أمرھم علی 

عبادة، و فسخ بشر   المھاجرین لکثرتھم، و قلّة أولئك و إشرافھم علی تمام األمر لسعد بن
ثواب : بن سعد بن معاذ ھذا النظام حسدا البن عمّه سعد، و اخماده نار األنصار بقوله

نصرتکم و إیثارکم بالدیار و األموال علی اللّه تعالی، و ھذا األمر لقریش أھل بیت نبیکم و 
ر و أبي عبیدة و أقربائه، و انقطاعھم عن محاجّته، و تقدّمه إلی أبي بکر مبایعا، و مشارکة عم

المغیرة له في ذلك، و لحوق عشیرة بشیر  بن سعد به، علما منھا بما قصد له من إفساد األمر 
حیزه من البیعة، و أمر عمر بقتله في الحال لو ]  في[علی سعد بن عبادة، و امتناع سعد و من 

و : ر لبشیر بن سعدأنفذ أمره، و مقامه علی الخالف إلی أن قتل غیلة، و قول الحبّاب بن المنذ
اللّه ما حملك علی ما صنعت إلّا الحسد البن عمّك، و تطلّبه أنصارا یمنع بھم من بیعة أبي 
بکر فلم یجد، فأقام علی الخالف، و تخلّف بني ھاشم قاطبة عن العقد و إنکارھم ما جرى، 

ھم، و و تخلّف أمیر المؤمنین علیه السالم في منزله و معه جماعة من بني ھاشم و غیر
ء العباس و أبي سفیان إلیه، و عرضھما أنفسھما علی  امتناعه من البیعة أشدّ امتناع، و مجي

بیعته، و اجتماع بني ھاشم و جماعة من المھاجرین و األنصار إلی دار علي علیه السالم، و 
قصد القوم له بالرجال و السالح، و خروج الزبیر علیھم بالسیف مصلتا، و سقوطه لوجھه، و 

خذوا الکلب، و استخراجھم علیّا : أخذ عمر السیف و ضربه به األرض حتّی انکسر، و قوله
، و تجریدھم للسیوف من حوله، و حملھم له علی بیعة أبي بکر، و امتناعه . .علیه السالم

  منھا، و
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وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَبَایِعْ لَنَقْتُلَنَّكَ، وَ قَوْلُهُ : عُمَرَ وَ أَنْتُمْ أَحَقُّ بِالْبَیْعَةِ لِي، وَ قَوْلُ وَ اللَّهِ لَا أُبَایِعُکُمْ:  قَوْلُهُ

أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَنَعَمْ وَ أَمَّا : إِنْ تَقْتُلُونِي فَإِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَ أَخُو رَسُولِ اللَّهِ، وَ قَوْلُ عُمَرَ: عَلَیْهِ السَّلَامُ
  .أَخُو رَسُولِ اللَّهِ فَلَا

یر ذلك من أقوال علي و فاطمة و بني ھاشم و جماعة من المھاجرین و األنصار، و ، إلی غ
  .جواب القوم لھم

أما و : فعلتم و ما فعلتم، و إفصاحه بالعربیة: ، یعني  کردا و نکردا و ندان نم: و قول سلمان
  .اللّه إذ عدلتم بھا عن أھل بیت نبیّکم لیطمعن فیھا الطلقاء و أبناء الطلقاء

ال أبایع إلّا من أمرني رسول اللّه صلّی اللّه : بریدة األسلمي رأیه في بني أسلم، و قوله و ذکر
  .علیه و آله أن أسلّم علیه بإمرة المؤمنین
  .و أخذھم الناس بالبیعة بالغلظة و اللین

و إذا کانت ھذه الجملة معلومة لکلّ سامع لألخبار و متأمّل للسیر و اآلثار، ثبت وقوع الوالیة 
لی الوجه الّذي ذکرنا من الغلبة، دون ما یعتبرونه من صفة االختیار، و إجماع العلماء له و ع

ترجیحھم بین الرجال، إلی أن یستقرّ لھم رأي علی واحد فیبایعوه، و یسلّم له الباقون، لبعد 
  .ما بین األمرین و تنافیھما في األوصاف

العاقدین له، فمعلوم اختصاص الحضور في  و أمّا فقد الصفة المعتبرة عندھم في االختیار من
السقیفة بنفر یسیر من المھاجرین، و غیبة بني ھاشم و أکثر المھاجرین عنھا، و خالف أکثر 
الحاضرین لھا من األنصار في العقد، و فیھم العلماء و المعتدّ بھم في الرضا و اإلنکار و 

من األمّة الّذین نصّ النبي صلّی اللّه  العامّة الّذین ال یصلح االختیار مع کراھیتھم، لکونھم
علیه و آله عندھم علی نفي الخطأ عن إجماعھم، و إذا کان ھذا معلوما لکلّ متأمّل للسیر و 
اآلثار فسدت إمامة المعقود له، لحصولھا ببعض االمّة المتّفق علی جواز الخطأ علیھا، و فسد 

  .فرعا لھا و مبنیّة علی صحّتھا باتفاقلفسادھا إمامة عمر و عثمان، لکون إمامتیھما ]  ت[
ذکرتموه و إن  إنّ الخالف یوم السقیفة و التخلّف الحاصل و غیبة من: و لیس ألحد أن یقول

کان معلوما، فقد علم زواله فیما بعد، و حصول الرضی من الجمیع بإمامة المعقود له، و 
  .عقد علی ضاللتسلیم الطاعة له، و ذلك یدلّ علی إجماعھم، و ھو حجّة ال ین
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ألن ھذا لو سلّم لھم لن ینفعھم شیئا، التفاقھم علی أنّ الحجّة في اإلمامة و غیرھا االجماع، و 

  .ھو معقود یوم السقیفة باضطرار، و فقده یقتضي تعري العقد فیھا من حجّة الصحّة
عھا بمن ال و إذا لم تنعقد إمامة أبي بکر یوم السقیفة، لفقد دلیلھا الّذي ھو االجماع، و وقو

یعتدّ بمثله في الملّة باتفاق، لم تنعقد فیما بعد بإجماع، ألنه ال أحد قال بفسادھا یوم السقیفة 
إلّا قال بذلك في کلّ حال، و ال أحد حکم بصحتھا إلّا بنی ذلك علی ثبوتھا یوم السقیفة، فاذا 

ی من اتفاق علیھا وضح برھان فسادھا فیه سقط فرض النظر فیما بعده من األحوال و ما یدّع
  .أو خالف فیھا

علی أنّ ذلك مبني علی ظھور التسلیم من الجمیع، و ارتفاع النکیر من الکلّ، و أنه داللة 
  .الرضا، و أنّ الرضا ھو داللة اإلجماع

و نحن نبیّن أنّ النکیر حاصل، و أنّه لو کان مرتفعا لم یکن داللة الرضا، و أنّ الرضا لیس 
  .بإجماع

رتفاع النکیر فظاھر البطالن، لحصول العلم بموت سعد علی الخالف، و ھو من أمّا دعوى ا
العلماء الّذین یجب االعتداد به، و إقامة علي علیه السالم علی النکیر متخلّفا في منزله مدّة 

  .التمکن من ذلك، مصرّحا في أکثر أحواله لما یقتضي إنکاره
  .هِ لَا أُبَایِعُکُمْ وَ أَنْتُمْ أَحَقُّ بِالْبَیْعَةِ لِيوَ اللَّ: کَقَوْلِهِ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ

  و
، وَ لَمْ أَزَلْ مَظْلُوماً مُنْذُ  یَا ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَ کادُوا یَقْتُلُونَنِي:  قَوْلِهِ لَمَّا ھَدَّدَهُ بِالْقَتْلِ

  .هِ وَ آلِهِقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْ
  و

  .ظُلِمْتُ الْحَجَرَ وَ الْمَدَرَ:  قَوْلُهُ
  و

وَ لَقَدْ سَبَقَنِي فِي ھَذَا الْأَمْرِ مَنْ لَمْ أُشْرِکْهُ فِیهِ وَ مَنْ لَمْ أَھَبْهُ لَهُ، وَ مَنْ لَیْسَ :  قَوْلِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ
شَفا   عَلی  وَ لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، أَشْرَفُ مِنْهُلَهُ مِنْهُ تَوْبَةٌ إِلَّا بِنَبِيٍّ یُبْعَثُ، أَلَا 

  . جُرُفٍ ھارٍ انْھَارَ بِهِ فِي نارِ جَھَنَّمَ
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  و

الْقُطْبِ  مَحَلِّي مِنْھَا مَحَلُوَ اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَھَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، وَ إِنَّهُ لَیَعْلَمُ أَنَّ :  قَوْلِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ
ا مِنَ الرَّحَی، یَنْحَدِرُ عَنِّي السَّیْلُ وَ لَا یَرْقَی إِلَيَّ الطَّیْرُ، فَسَدَلْتُ دُونَھَا یَوْماً ، وَ طَوَیْتُ عَنْھَ

عَمْیَاءَ، فَرَأَیْتُ أَنَّ الصَّبْرَ  کَسْحاً ، وَ طَفِقْتُ أَرْتَئِي بَیْنَ أَنْ أَصُولَ بِیَدٍ جَذَّاءَ وَ أَصْبِرَ  عَلَی طَخْیَةٍ
  .عَلَی ھَاتَا  أَحْجَا، فَصَبَرْتُ وَ فِي الْعَیْنِ قَذًى وَ فِي الْحَلْقِ شَجًی أَرَى تُرَاثِي نَھْباً
  .إلی آخر الکالم المشھور المتضمّن للتصریح بالتظلّم من القوم المتقدّمین علیه

  و
ئِنْ تَقَمَّصَھَا دُونِيَ الْأَشْقَیَانِ، وَ نَازَعَانِي فِیمَا  لَیْسَ لَھُمَا بِحَقٍّ، وَ ھُمَا وَ لَ:  قَوْلِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ

مَا مَھَّدَا، یَعْلَمَانِ، وَ رَکِبَاھَا ضَلَالَةً، وَ اعْتَقَدَاھَا جَھَالَةً، فَلَبِئْسَ مَا عَلَیْھَا وَرَدَا، وَ بِئْسَ مَا لِأَنْفُسِھِ
یْنِي وَ بَیْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ : مَحَلِّھِمَا، وَ یَبْرَأُ کُلٌّ مِنْھُمَا مِنْ صَاحِبِهِ بِقَوْلِهِ یَتَلَاعَنَانِ فِي یا لَیْتَ بَ

  . فَبِئْسَ الْقَرِینُ
في أمثال لھذه األقوال المحفوظة عنه في ابتداء األمر، و في خالفة عثمان، و حین آل األمر 

  .علیه السالم بذلك و ذرّیته و شیعته إلی یومنا ھذا   بتدینه إلیه و حصول العلم لکل مھتم
و ما ظھر من إنکار سلمان الفارسي رضي اللّه عنه ألمرھم، و مشارکة الزبیر، و جماعة من 
بني ھاشم، و کثیر من األنصار، کقیس بن سعد بن عبادة، و الحباب بن المنذر، و بریدة 

  .ن ماتاألسلمي، و تخلف بالل عن البیعة إلی أ
  .  دعواھم ارتفاعه   و إذا کان ھذا النکیر من وجوه الصحابة معلوما سقطت

و  علی أنّ ارتفاع النکیر ال یدلّ علی الرضی، الحتماله له و لغیره من الرجاء و الخوف
االستفساد و االشتباه، و إذا کان محتمال لم یجز حمله علی أحد محتمالته إلّا بداللة، و ال 

علی الرضی بغیر حجّة کحامله علی الرجاء أو الخوف، بل ھو أعذر، لکون  داللة، فحامله
  .المعقود له ممّن یرجی نفعه و یخاف ضرره، لقوة سلطانه و انبساط یده

   و بعد، فلو کان داللة الرضی لم تکن فیه حجّة، ألنّ تقلّد أبي بکر األمر أمر منفصل عن
لّیه األمر، و یکون الممسك عن اإلنکار عنه رضی اإلمامة به، فیصحّ أن یکون مخطئا في تو

مخطئا، إلخالله بالواجب علیه من اإلنکار، و ال یکون ذلك إجماعا علی الخطأ، لتغایر 
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الفعلین المختلفین، إذ کان الدلیل المانع من اتفاق األمّة علی الخطأ مختصّا بفعل واحد، 

  .لحصول العلم بخطإ کلّ فرقة من األمّة في مسألة و مسائل
و علی ھذا التحریر لو سلّم للقوم جمیع ما یظنّونه دلیال علی إمامة أبي بکر لم ینفعھم، 

  .لخروجه عن کونه إجماعا
و أمّا والیة عمر، ففرع إلمامة أبي بکر، فاذا کانت فاسدة لما دللنا علیه لحقت بھا في الفساد 

  .باتفاق
صحیفة بالعھد، و أخذ الناس بالرضی و أیضا فمعلوم حصولھا بنصّ أبي بکر، و أنّه کتب له ال

بھا شاءوا أم أبوا، من غیر إعالم بما فیھا، و إنکار طلحة و جماعة من المسلمین علیه، و 
مضیّه علی رأیه، و اطراح نکیرھم، و ھذا بغیر شبھة مناف لما یعتبرونه من صفة االختیار و 

  .المختارین
، فاذا کانت باطلة لحقت بھا في البطالن و أمّا والیة عثمان، فمبنیّة علی والیة الرجلین

  .بإجماع
و أیضا فھي فرع لصحّة الشورى و وقوع العقد فیھا علی المشروع، و سنبیّن فسادھا و ما 
اشتملت علیه من قبیح األفعال، و منافاتھا لشریعة االسالم علی مذھب القائلین بالنص و 

  .االختیار، فاقتضی ذلك فسادھا بغیر ارتیاب
ھي معلّقة باختیار عبد الرحمن بن عوف خاصّة، و لیس بحجّة في الملّة، و إن جعله و بعد، ف

بھا عن علي علیه  عمر عیارا علی القوم، لکونه أیضا غیر حجّة عند مدّعي إمامته، و ألنّه رغب
السالم بشرطه علیه السیرة و الکتاب و السنّة، و إبائه سیرة أبي بکر و عمر، و بیعته عثمان 

  .علی ذلك
عن البصیرة بالدین، و یمنع من کونه عیارا علی المسلمین،    و کون ذلك عن جھل یخرجه

  .لو کان فعل واحد من فضالئھم عیارا علیھم
و کونه عن علم یقتضي عظیم العناد للملّة، و الرغبة عن الکتاب و السنّة إلی سیرة رجلین 

ز علیھم الخطأ، و ذلك مسقط أحسن أحوالھما أن یکونا من أھل االجتھاد، و الّذین یجو
  .لفعله لو کان یصحّ االعتداد في عقد اإلمامة بواحد
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تقلید أبي  -و ھو من أفضل العلماء بغیر نزاع -سوم علي علیه السالم   و بعد، فکیف ساغ له

بکر و عمر، مع تحریم التقلید علی مثله باتفاق، و عدل عن بیعته إلبائه علیه السالم ما ال 
ابة إلیه من تقلید الرجلین، فکیف جاز له بیعة مجیب له إلی تقلید غیره، مع تجوز له اإلج

بأن العامي الذي یجوز له التقلید ال یصلح لإلمامة، و  -إن کان من أھل االجتھاد -علمه
  .تحریم التقلید علی العلماء، و فسق المقلّد منھم لغیره

بإجماع، و إن کان عالما فقد فسق کان عامیا فاختیاره لإلمامة ال یجوز    و أن عثمان إن
و من اتبعه من أھل الخالف و صونه من . . بإجابته إلی التقلید، فقبح اختیاره علی کلّ حال

العقد قدیما و حدیثا امتناع علي علیه السالم من تولیة األمر معما فیه من عموم الصالح 
لی ضالل سیرتھما، لکونھما لإلسالم علی سیرة الرجلین و اشتراطه السیرة للکتاب و السنّة ع

  .مخالفین للکتاب و السنّة
و ھلّا دل الحاضر من المسلمین و من قلّدھم إلی یومنا ھذا إمساك عبد الرحمن عن موافقة 

  !علي علیه السالم عن وفق سیرة الرجلین للکتاب و السنة أنھا مخالفة لھما
رجلین و خالفھما للشرع، و متأمّل منصف في ضالل سیرة ال   و أيّ شبھة تبقی علی ملتفت

ھو یرى علیّا علیه السالم یرغب عن والیة اإلمام و فیھا  ما فیھا دینا و دنیا، و ال یسیر بھا 
و ال یقول له ! فیھم، بمحضر من أھل الشورى و وجوه المھاجرین و األنصار و أخالط الناس

و ال ! ب و السنّة فلم تأباھاو ھل سیرتھما إلّا علی الکتا -و أکثرھم أولیاء القوم -:أحد منھم
ھذا ما دعوتك إلیه : الموافقة للکتاب و السنّة، و ال یقول له عبد الرحمن: یقول لعبد الرحمن

  .فنبایعه إلجابته إیّاه إلی ما اشترط علیه، و ال یرغب عن بیعته إلی بیعة عثمان
و ھو یرغب عن  و أي ریب یبقی في تدین علي علیه السالم بضالل القوم و قبیح سیرتھما،

التمکین من معظم األمر بالمعروف و النھي عن المنکر و تنفیذ األحکام بوالیة األمر و ال 
و أيّ شكّ یدخل علی عارف باالجتھاد، و ما یجب کون اإلمام علیه عند مثبتیه في ! بسیرتھما

امیا، و کونه فساد إمامة عثمان و ھو یراه مبایعا علی تقلید الرجلین، و فساد إمامته إن کان ع
کیف تصحّ لکم ھذه : و لیس ألحد أن یقول! فاسقا ال تجوز إمامته إن کان من أھل االجتھاد

واحد، و فیھم : الدعوى و أنتم تعلمون مذاھب خصومکم في عدد العاقدین، ففیھم من یقول
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اه و بین اثنان، أو ثالثة، أو أربعة، أو خمسة یعقدون لواحد ألنّه ال تنافي بین ما قلن: من یقول

ھذه المذاھب، من حیث کان کلّ منھم ال یعتبر صحّة العقد بھذا العدد خاصّة، و إنّما توقّف 
والیته علیه، و یعتبر تسلیم باقي العلماء و رضاھم بالعقد و إمساك الباقین من األمّة الدال 

  .عنده علی الرضی إن فقدت المبایعة
ألمّة یدین بصحة اإلمامة بعقد بعض األمّة، مع و کیف یشتبه علی متأمّل أنّ أحدا من علماء ا

جمیعھا إال عالم  ء یفعل بعضھا بل فقد دعوى من أحد من أھلھا، لکون الحجّة ثابتة في شي
واحد ، و حصول النزاع من جمھورھا في کون اإلجماع حجة، و مع وجود کلّ متکلّم في 

  .صحة االختیار یثبته علی صحّة اإلجماع و انعقاده علیه
لو کان ما ذکره السائل مذھبا، الستغنی القوم الذاھبون إلیه عن إیراد ما یظنّونه دلیال علی و 

ثبوت اإلجماع في إمامة أبي بکر و عمر و عثمان، من التعلق باإلمساك و ترك النزاع، و غیر 
 ذلك ممّا ال حجّة فیه علی ما بیناه، و لوجب علیھم االشتغال بکون ما ذھب إلیه کلّ فریق من
العدد و جعله حجّة في صحة العقد، و لمّا لم یتعرّض لذلك أحد منھم و وجدنا الجمیع 

إذا عقد ھذا العدد المخصوص و : یفتقر إلی مراعاة اإلجماع في نصرة ما ذھب إلیه و یقول
  .سلم الباقون، صحّ ما ذکرناه

أھل بالدنا  مع کثرة جھل -و لو ال أنّ بعض من ینتمي إلی العلم باالعتزال سأل عن ذلك
  .لم یکن بنا حاجة إلی ذکره، لظھور فساده، و حصول االجماع علی خالفه -بمذاھب الناس

  ]ذکر القبائح الواقعة منھم حال والیتھم المقتضیة لفسخھا[
و تأمّل ھذا الکالم یغني عن إسقاط ما یتعلّقون به في إمامة القوم من إجماع و غیره 

یتھم، فھو انّا لو تجاوزنا لھم عن جمیع ما قدمناه، لکانت باألحداث الواقعة منھم في حال وال
کافیة في فساد إمامتھم علی کلّ حال، ألنّ ثبوت    القبائح الواقعة منھم فی حال تعلیمھم

الوالیة کافیة تمنع من ثبوت إمامتھم و صحة العقد بھا قبل    فسقھم في حال الوالیة تعلیمھم
لو کان العقد صحیحا بھا، إذ ال أحد من األمّة أثبت وقوع ھذه األحداث، فیقتضي فسخھا 

  .فسقھم في حال والیتھم إلّا حکم بفساد عقدھا و فسخ العقد الصحیح بالفسق الواقع بعده
  .فمن ذلك الحادث في والیة أبي بکر
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  :و ھو علی ضروب

   تسمیته بخلیفة رسول اللّه ص، مع العلم الضروري بکذبه: منھا
ل اللّه صلّی اللّه علیه و آله، إذا کانت والیته علی أحسن األحوال في ھذا االسم علی رسو

مستنده إلی اختیار األمّة، و المختار باجتھادھا ال یکون خلیفة لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آله، و إنما یکون کذلك من نصّ صلّی اللّه علیه و آله علی خالفته، دون من تعلّق استخالفه 

  .سالمبفعل غیره علیه ال
إذا کان اختیار األمّة له عن نصّ النبي صلّی اللّه علیه و آله علی : و لیس ألحد أن یقول

  .االختیار و صفة المختارین، فھو مضاف إلی النبي علیه السالم و إن وقع بغیره
لم یکن ما فعلوه من اختیار أبي  -مع أنّا قد بیّنا فساد الدعوى له -األمر لو کان کذلك   ألن

سوغا إلضافة استخالفه إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، لحصول العلم في عرف بکر م
االستخالف بخالفه، و أنه ال یجوز أن یضاف إلی نبيّ و ال إمام و ال ملك استخالف غیره إلّا 

  .بعد أن یکون ھو الناص علی عینه
اإلقلیم المنصوب من  و لھذا ال یضاف إلی الملك أمارات القرى الصادرة عن اختیار أمیر 

قبل الملك المأذون له في الوالیات، و کذلك حکم کلّ رئاسة منصوص علیھا من قبل رئیس 
  .ال یضاف إلی الرئیس األول استخالف أحد ممن أذن له في استخالف

فکذلك إذا  کان األمر علی ما قالوه لم یجز إضافة خالفة أبي بکر إلی رسول اللّه صلّی اللّه 
  .، و إن کانت حاصلة بفعل من أذن له باالستخالف علی الجملةعلیه و آله

  :ھذا خلیفة األمیر أو خلیفة الوزیر، و ال یقال: کما یقال في کلّ موضع ذکرناه
خلیفة الملك إلّا لمن نصّ الملك علی خالفته، و إن کان الوزیر و األمیر مأذونا لھما 

  .االستخالف في
  .کذبه علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آلهو اذا صحت ھذه القضیة ثبت فسقه، ب

  إرادته لتخلّف عمر و أبي عبیدة و غیرھما من أنصاره عن النفوذ في جیش أسامة،: و منھا
  .مع وجوبه، و إرادة القبیح قبیحة، و کونه مریدا لذلك معلوم علی وجه ال ریب فیه

  :جوهقصة فدك، و منعه فاطمة ع منھا، و خطأه في ذلك من و: و منھا
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  قبضه ید النائب عنھا  عن التصرف فیھا بغیر حجّة،: منھا

ء عنه بغیر بیّنة  مع استقرار الشرع و مطابقته ألدلّة العقل بحظر قبض الید المتصرفة في شي
  .تمنع منه

  کونه حاکما فیما ھو خصم فیه،: و منھا
  .و ذلك ظاھر الفساد في الشرع

  ع عنھا بالید،مطالبته بالبیّنة مع استغنائھا : و منھا
و وجوب ذلك علیه دونھا، و ردّ دعواھا و مطالبتھا بالبیّنة، مع إجماع األمة علی صدقھا في 
ھذه الدعوى، فإن یجھل ھذا اإلجماع فلیس من األمّة، و إن یعلمه فقد ردّ دعوى یعلم 

و إباحته صحّتھا، و طالب بأمارة الظنّ مع ثبوت داللة العلم، و أخذ منھا ما یعلم استحقاقھا، 
  .لمن یعلم کونه غیر مستحق له، و ھذا عظیم جدّا

  :قیام الداللة علی عصمتھا من وجوه: و منھا
  ]آیة التطھیر: [منھا

إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْھِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَھِّرَکُمْ تَطْھِیراً ، و فاطمة : قوله تعالی
المذکورین بإجماع، و ال وجه لإلرادة ھاھنا إلّا اإلخبار عن ذھاب  علیھا السالم من جملة

الرجس عن المذکورین و ثبوت التطھیر، ألنّ اإلرادة المتعلّقة بطاعات العباد ال تخص مکلّفا 
من مکلّف، و االرادة في اآلیة خرجت مخرج التخصیص للمذکور فیھا و اإلبانة له من غیره، 

م لما اتصل به و ینفیه عمّا انفصل عنه، و ذلك یمنع من حمل و ألن حرف إنّما یثبت الحک
  .إرادة اآلیة علی العموم

  فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي یُؤْلِمُنِي مَا یُؤْلِمُھَا وَ یُؤْذِینِي مَا یُؤْذِیھَا،: وَ قَوْلُهُ ع
ه و ذلك ال یمکن إلّا مع کونھا معصومة، ألن تجویز القبح علیھا یصحّح وقوعه، و وقوع

موجب ألذاھا باللعن و الذم و الحد و التعزیر، و ذلك مناف للخبر، و ألنه لو شھد علیھا 
شھود بما یوجب الحدّ لوجب جلدھم حدّ المفتري دونھا باجماع، و ذلك ال یصحّ إلّا مع 

عصمتھا اقتضی ذلك قبول قولھا القتضائه العلم بصحته، و أغنی    القول بعصمتھا، و إذا ثبتت
  .ة الّتي ال توجب علماعن البین
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  .ء من ذلك القول بأنّ الرجل جھل عصمتھا، ألنه ال تکلیف له في ذلك و ال یجي

ألن صحة دعواھا علیھا السالم إذا کانت مستندة إلی ثبوت عصمتھا فال بدّ من أن تحتج علیه 
یفعله  متی   بدلیلھا الّذي ال حجّة لھا غیره، و إذا فعلت ذلك تعیّن علیه فرض النظر الذي
، و مطالبة   یعلم عصمتھا، و إن ال یفعل یخل بالواجب علیه، و االخالل بالواجب قبیح
  .المعلوم الصدق بیّنة استظھار علی العلم بالظن، و ذلك جھل قبیح و ظلم صریح

أنّه ال یخلو أن تکون فدك مما یجب في الشرع تسلیمه لفاطمة ع، أو ممّا یجب منعھا : و منھا
  منه،

  .ث ھاھناو ال ثال
و القسم األول یقتضي کون المانع ظالما، إلخالله بالواجب من تسلیم الحقّ إلی مستحقّه، 

  .فاسقا لجھله بما یجب علی الحاکم علمه
مطالبة بما ال تستحقّه، و کاذبة في دعواھا و تظلّمھا من  -و حاشاھا -و الثاني یقتضي کونھا

علیه السالم لھا في ذلك، للرضی به و إقرارھا الحق الواجب علیھا، و مشارکة أمیر المؤمنین 
  .علیه و مشارکتھا في الدعوى و التظلم

  .و اإلجماع بخالف ذلك، فصحّ القسم األول
و بھذا یسقط اعتذارھم للرجل بأنه حکم علی الظاھر في الملّة من اتفاق الحکم علی البیّنة، 

  .ةو أنه عادل في حکمه، و إن کانت فاطمة علیھا السالم صادق
التّفاق العقالء علی أنّه ال حکم للظنّ مع إمکان العلم ظنّا  عن ثبوته، و قد أجمع المسلمون 
علی صحّة الحکم بالعلم، و أجاز رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله شھادة خزیمة بن ثابت فیما 

ه ذا یعلم صحته، الستناده إلی صدق النبي صلّی اللّه علیه و آله و ثبوت نبوّته، و سمّا
  .الشھادتین

فال عذر إذا لمن منع مستحقا یعلمه کذلك، و ال یصح وصفه عادال مع قبضه یدا عمّا یعلم 
کونه ملکا لھا، و إباحته لمن یعلم أنه ال یستحقه، لحصول العلم الضروري الّذي ال تصح 

  .بکون من کان کذلك ظالما -مخالفته، و ال انتظار دلیل عقلي و ال شرعي بخالفه
  ردّه شھادة أمیر المؤمنین و الحسنین ع و أمّ أیمن بصحّة النحلة،: او منھ
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مع إجماع األمّة علی عدالتھم و علمھم بموقع الشھادة، و ذلك یقتضي عدوله عن موجب 

  .الحکم إلی إرادة الظلم و فعله
من موالة، و الحسنین علیھما السالم ابنان و أمّ أی]  زوج[بأنّ علیا علیه السالم : و اعتذاره للردّ
  .إلی أنفسھم بشھادتھم   و ھم یجرّون

لیس بعذر، ألنّه یقتضي القدح في عدالتھم المعلوم ثبوتھا بإجماع، و یدلّ علی شكّ القادح 
   في عدالتھم في نبوّة النبي صلّی اللّه علیه و آله أو جھله، لحصول العلم من دینه بصواب

جة، إذ التصدیق بثبوت ھذه الصفة لھم و در   ھؤالء الشھود و کونھم من أعال المباحین
  .القدح في عدالتھم ال یجتمع

و الحسنان علیھم  و ألن ھذا لو کان سببا مانعا من قبول شھادة العدل، لکانت فاطمة و علي
السالم أعلم به من أبي بکر، فکانت ال تعرضھم للشھادة و ال یتعرّضون لھا، لعلمھم بأنّھا ال 

ء تدبیر و سفه مأمون منھم بإجماع، و غیر مأمون من الرجل، و تقبل، ألن ذلك فسق و سو
  .کان به أحق

و بھذا تسقط شبھة من قدح في شھادة الحسنین علیھما السالم بالصّبا، ألنّ ذلك لو کان مانعا 
من قبول شھادتھما لکان علي علیه السالم به أعلم من أبي بکر، و کان ال یعرضھما للشھادة، 

ما لذلك أولی من ردّھا بالنبوة، و لمّا لم یقل ذلك أبو بکر دلّ علی أنّھما و لکان ردّ شھادتھ
  .معتدّ بشھادتھما

   و عائشة و حفصة من ثیاب النبي ص   قبوله دعوى جابر في الحثیات: و منھا
، و إقرارھما في ثبوته بغیر بیّنة، مع تمیّز المردود دعواه و شھادته في الفضل، و تبریزه علیھم 

الة و الزھد، و اختصاصھم من النبي صلّی اللّه علیه و آله بمنزلة لم یشارکھم فیھا في العد
أحد، و ذلك یوضح عن قصده أھل ھذا البیت بالظلم، و إرادة الوضع منھم، و التصغیر من 

  .بأدنی تأمّل. . قدرھم
ه ص کذبه علی رسول اللّ - إذ دفعھا عنھا بالنحلة -حین طالبت بفدك من جھة اإلرث: و منھا
  نحن معاشر األنبیاء ال نورّث ما ترکناه صدقة،: أنه قال

  :لیتمّ له منع فاطمة علیھا السالم لفدك من جھة اإلرث کالنحلة، و الداللة علی کذبه من وجوه
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   تصریح القرآن بخالفه: منھا

، و إطالق   لِ یَعْقُوبَیَرِثُنِي وَ یَرِثُ مِنْ آ: وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ  و قوله تعالی: في قوله تعالی
اإلرث مختصّ بانتقال األعیان إلی الوارث فیما یصحّ نقله، و رفع الحظر، و صحّة تصرفه فیما 
ال یصح نقله من الحرث و الرباع، فیجب حمله علیه دون ما یدّعی من علم و غیره، و ألن 

من صالح الخلق، و یفعله من النبوّة علی ما یعلم اللّه سبحانه  العلم و النبوّة ال یورثان، لوقوف
ذلك، و العلم علی اکتساب العالم له، و ألنّ الظاھر    تصدیق النبي صلّی اللّه علیه و آله لبیان

وَ وَرِثَ : ءٍ عقیب قوله وَ أُوتِینا مِنْ کُلِّ شَيْ: من سلیمان یتناول جمیع األشیاء، من قوله
ء، و اشتراط ذکره له علیه السالم کون  ء من شي سُلَیْمانُ داوُدَ، فال وجه لتخصیصه بشي

الوارث مرضیا یمنع من تخصیص المیراث في اآلیة بالنبوّة، ألنّ النبي صلّی اللّه علیه و آله ال 
یکون إلّا مرضیّا، و خوفه من بني العمّ أیضا یمنع من النبوّة و العلم، ألنّ النبوّة موقوفة علی 

  .ه لخوفه إلّا تعلقه بالمالالمصالح، و الغرض في العلم بذله، فال وج
لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ : قوله تعالی: و منھا

  .الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً ، و ھذا عام
  .أیضا   و ھذا عام   لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ: و قوله تعالی

، و ھذا عام في جمیع   یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِي أَوْالدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ: و قوله تعالی
  .األوالد

، و ھذا عام أیضا في * بِبَعْضٍ فِي کِتابِ اللَّهِ  مْ أَوْلیوَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُھُ: و قوله تعالی
  .جمیع ذوي األرحام

و ألن المعلوم من دینه علیه السالم ثبوت حکم التوریث بین ذوي األنساب و األسباب، و إذا 
کان حکم التوریث معلوما من دینه ضرورة، و قد نطق به القرآن، وجب القطع علی کذب 

  . سیّما و ال نعلم مشارکا له في روایتهالمدّعي لخالفه، ال
و دعوى إمساك الصحابة عنه ال یغني شیئا، الحتماله للرضی و غیره علی ما بیّناه، و لحصول 

  .اإلمساك منھم أیضا عن فاطمة علیھا السالم و ترك النکیر علیھا في دعوى النحلة و المیراث
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و قد أنکرت ھي : بو بکر، ألنه یقال لهقد أنکر علیھا أ: و ال یجوز أن یقول جاھلھم في ھذا
  !أیضا علی أبي بکر، و ھل من فضل

  أنّ ھذا الخبر لو کان صدقا لم یختص سماعه بأبي بکر،: و منھا
بل الوجوب في حکمة النبي صلّی اللّه علیه و آله إعالم أھل بیته به، الختصاص فرض 

  .تبلیغه إلیھم بھم، لکونه من فروضھم دون أبي بکر
لمھم لم یطالبوا إلّا عن علم منھم بتحریم المطالبة، و ذلك مأمون منھم بغیر خالف، و و لو أع

ألنه علیه السالم نصّ علی أنّ علیا علیه السالم أعلم القوم، و أقضاھم، و باب مدینة علمه، و 
  .من ال یفارق الحقّ و ال یفارقه، و ذلك یمنع من جھله بحکم شرعي یعلمه أبو بکر

النبي صلّی اللّه علیه و آله إلیھم و ال إلی من تقوم الحجّة بنقله إخالل منه علیه  و ألّا یبلّغه
  .السالم بواجب األداء، و ذلك مأمون منه باتفاق، فلم یبق إلّا کذب المخبر به

  :و بعد، فلو  سلّم الحدیث لم یمنع من مقصودنا من وجھین
أنّ : بنصب صدقة، فتکون فائدته أنّ إعرابه غیر مضبوط، فیصح أن تکون الروایة: أحدھما

  .المتروك للصدقة ال یورث، بخالف کلّ موص بصدقة ال یمضي منھا ما زاد علی الثلث
أنه لو ثبت ما أرادوا من نفي التوریث لکان مختصا بما یصح ذلك فیه من أمالکه، و : الثاني

 یصح تصرّف فدك خارجة عن ھذا، لکونھا من جملة األنفال الّتي ال تملك علی حال، و ال
النبي صلّی اللّه علیه و آله و ال من یقوم مقامه من الحجّة من األئمة المستحقّین لألنفال في 

  .الماضي ء من منافعھا بعد الوفاة، الختصاص ذلك بالقیام في حفظ الملّة مقام شي
  .فأبو بکر بھذه الصفة: و لیس ألحد أن یقول

ذلك یقتضي جھله بھذا الحکم، أو علمه بأنّه لیس  ألنّا نعلم ضرورة أنه لم یدّعھا لنفسه، و
  .من أھله، و أيّ األمرین کان قدح في عدالته

فعلی أيّ وجه صحّ من فاطمة علیھا السالم أن تدّعي استحقاقھا بالنحلة تارة و : إن قیل
  .بالمیراث أخرى

ھو إذنه ] و[و آله، الّذي له حلّ لھا التصرف فیھا في حیاة النبي صلّی اللّه علیه    للوجه: قیل
لھا بذلك، و بعد وفاته، إذن أمیر المؤمنین علیه السالم المستحقّ لھا بنیابته في الحجّة عن 



  
  
  
  
  
  

  ٥٩٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و لم تتمکن علیھا السالم أن تطلبھا من ھذا الوجه المقتضي 

أمیر المؤمنین علیه السالم  لتضلیل ولي األمر دون أمیر المؤمنین علیه السالم، کما لم یتمکّن
من التصریح بذلك، فعدلت إلی دعوى النحلة من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و ھي 

  .صادقة، لکونھا منحولة منه علیه السالم
   و لمّا دفعت عنھا بفعل من قد اعتقد کونھا ملکا للنبيّ علیه السالم یصحّ میراثه

  .ا بِالنِّحْلَةِ وَ کَانَتْ عِنْدَكَ مِلْکاً لِأَبِي فَأَنَا أَوْلَی الْخَلْقِ بِمِیرَاثِهِفَاذَا لَمْ تُعْطِنِیھَ:  قَالَتْ
، فعدل إلی الخبر الّذي ال حجّة فیه علی وجه، و ھي علیھا السالم في ذلك واضحة 

  .علیه موضعه، و إن کان الوجه في استحقاقھا ما بیّناه   لالحتجاج
عاه علی النبي صلّی اللّه علیه و آله و حکم به علی فاطمة علی أنّ الرجل قد ناقض ما ادّ

علیھا السالم بإقراره األزواج في بیوت النبي علیه السالم، و القمیص في ید عائشة الّذي 
أخرجته للتألیب علی عثمان، و السالح و الفرس و النعلین و القضیب و البردة و العمامة و 

  .ي ید أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السالمالحمار و الناقة العضباء و الرایة ف
إمّا کونه کاذبا في الخبر، أو مانعا ألھل الصدقة ما یستحقونه من : و ذلك ال یعدو أحد أمرین

  .ھذه األشیاء المقرّة في ید من ال یستحق الصدقة و إن استحقھا فھو کبعض الفقراء
  ر تظلّم فاطمة علیھا السالم منه، وو ممّا یدلّ علی کونه ظالما بمنع فدك من استمرا

فَدُونَکَھَا مَزْمُومَةً مَرْجُولَةً تَلْقَاكَ یَوْمَ حَشْرِكَ، فَنِعْمَ الْحَاکِمُ اللَّهُ، وَ الزَّعِیمُ مُحَمَّدٌ، وَ : قَوْلِھَا
، لَقَدْ   رِثَ أَبَاكَ وَ لَا أَرِثَ أَبِي، أَ فِي آیَةٍ یَا ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ تَ یَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ  عِنْدَھَا ھُنَاكَ

  .شَیْئاً فَرِی�ا  جِئْتَ
إلی غیر ذلك من کالمھا و ھجرانھا  إلی أن ماتت، و إیالفھا  علی ترك کالمه، و إیصائھا 

  .بدفنھا لیال، لئلّا یصلّي علیھا
  و تظلّم أمیر المؤمنین علیه السالم في أحوال التمکّن من منعھم فدك، و

وَ کَانَتْ لَنَا فَدَكٌ مِنْ جَمِیعِ مَا أَظَلَّهُ الْفَلَكُ، فَشَحَّتْ عَلَیْھَا نُفُوسُ قَوْمٍ، وَ سَخَتْ : هِ الْمَشْھُورِقَوْلِ
  .نُفُوسُ آخَرِینَ، وَ نِعْمَ الْحَاکِمُ اللَّهُ

  .و تظلّم األئمّة من ذرّیتھما علیھما السالم، و األبرار من ذریتھم إلی یومنا ھذا
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  قتال بني حنیفة و قتلھم و سبي ذراریھم و قسمة فیئھم،: ھاو من

مع ظھور إسالمھم و إقرارھم به، و عقد الجمع و الجماعات في مساجدھم، و المجاھرة 
بشعار االسالم، و ذلك ضالل ال ریب فیه علی منصف، و ال عذر بدعوى منع الزکاة، ألنّ 

ان معلوما لم یقتض ردّة إلّا بعد العلم بکونه الظاھر إسالمھم، و منع الزکاة غیر معلوم، و لو ک
صادرا عن استحالل، لحصول اإلجماع علی أنّ مانع الزکاة و تارك الصالة محرّما لیس بمرتدّ، 

  .و ال سبیل إلی ذلك
و لو کان إلیه سبیل لکان مختصّا باألغنیاء من العقالء البالغین، دون الفقراءو النساء و الولدان 

  .لکمالو ذوي النقص عن ا
جمیع داللة علی ظلم المنتقم و الراضي به و ] ال[و في عموم االنتقام و الشھادة بالردّة علی 

ء الحرائر بغیر عقد و استرقاق المولودین  جھلھما باألحکام و إباحته الدماء و األموال و وطی
لد علی الفطرة و الحریة لغیر وجه و إسقاط االقتصاص من جاني ذلك و درء الحدّ عن خا

فیما  أتاه من الفجور بزوجة مالك بن نویرة، و االقتصاص منه بمن قتله بغیر حقّ یقتضي 
  .کفره إن کان مستحال، و فسقه إن کان محرّما

  نصّه علی عمر من غیر مشاورة الصحابة،: و منھا
ه و مراغمته کثیرا منھم من ذلك، و ایجابه االنقیاد له و إن کرھوا، و ذلك خطأ ظاھر، ألنّ قول

  .لیس بحجّة یجب اتّباعھا باتفاق
  تعمّد الکالم في الصالة،: و من ذلك

مع حصول اإلجماع بتحریمه، مع ما یدلّ علیه من قبیح الفعل الفارط المستدرك بالکالم في 
  .الصالة

  .و أمّا األحداث الواقعة من عمر بن الخطاب في والیته
  :فعلی ضروب

  تفضیله عائشة و حفصة في العطاء: منھا
ن غیر سبب یوجب ذلك لھما من سدّ ثغر أو حمایة بیضة أو عناء في االسالم، و فیه منع م

  .لمستحق و إعطاء في غیر حقّ
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   حرمان آل النبي ص ما جعله اللّه لھم من الخمس المأخوذ في حیاة النبي ص: و منھا

ھم و و والیة أبي بکر، مع تحریم الصدقة علیھم، و ذلك غایة في القصد إلی اإلضرار ب
  .المبالغة في ظلمھم

  اقتراضه من بیت المال، و فیه استباحة التصرف في غیر الملك بغیر إذن،: و منھا
لتعذر اإلذن في بیت المال، لفقد العین في مستحقّه، و تجویز حصول الحاجة باألمّة إلیه في 

من بیت  حال ال یستطیع أداءه لفقره، أو حصول الموت دونه، حسب ما روي من وفاته و علیه
  .المال عشرة آاللف درھم

  إسقاط الحدّ و االقتصاص عن خالد بن الولید بما أتاه إلی بني حنیفة،: و منھا
بعد تقدّم اإلنکار منه في والیة أبي بکر، و شھادته علی خالد بالفسق، و إیالئه علی االنتصار 

  .منه متی یمکن، و ذلك منه إخالل بواجب یقتضي فسق المخلّ
  بن شعبة،] عن المغیرة[قاط الحدّ و التعزیر إس: و منھا

ما کان اللّه : و جلد ثالثة من المسلمین حدّ المفتري بتلقینه زیادا الرجوع عن الشھادة، بقوله
رأیته بین : لیفضح رجال من أمّة محمد علی یدیك، فعلم زیاد غرضه مع قلّة دینه، فقال

في المکحلة، فأسقط حدّ المغیرة الّذي لو ال الشعب األربع و رأیت نفسا عالیا، و لم أر المیل 
أنّ الشھود لم یحضروا من البصرة إلی : ھذا التلقین لکان ثابتا من حیث علمنا و کلّ ناظر

المدینة لیقیموا الشھادة إلّا عن یقین بما یشھدون به، و لذلك سبقوا زیادا بالشھادة، علما 
  .منھم بمشارکته

ثبت بشھادة األربعة مخالطة المغیرة للمرأة، و ھذا فعل یوجب  و أمّا إسقاطه التعزیر عنه، فقد
التعزیر بشاھدین، فضال عن أربعة، و لم یفعله، و ألنه أسقط التعزیر عن زیاد لکونه معرضا 

  .وحده لمخالطه
لإلمام أن یلقّن ما یدرأ به الحدّ عن المسلم سترا علیه، ألن المغیرة لیس : و ال عذر بأن یقال

ن ثالثة نفر من أفاضل المسلمین، فلو کان الغرض الستر علی المسلم لکان بذلك أولی م
  الشھود بذلك أولی، لکونھم ثالثة و المغیرة واحدا، و لھذا

  .مَا لَقِیتُ الْمُغِیرَةَ قَطُّ إِلَّا خِفْتُ أَنْ أُرْجَمَ بِحِجَارَةٍ مِنَ السَّمَاءِ:  کَانَ عُمَرُ یَقُولُ
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  .حدّا واجبا، و جلد ثالثة بغیر حقّ، لعلمه بأنّه أسقط عنه 

  تحریمه ما یعترف بتحلیله حیاة النبي ص من نکاح المتعة،: و منھا
مُتْعَتَانِ کَانَتَا عَلَی عَھْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ضَلَالًا، وَ أَنَا : بِقَوْلِهِ عَلَی الْمِنْبَرِ
مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ، فَأَمَّا مُتْعَةُ الْحَجِّ فَإِنِّي : ھَی عَنْھُمَا، وَ أُعَاقِبُ عَلَیْھِمَامُحَرِّمُھُمَا، وَ أَنَا أَنْ

ا مُتْعَةُ أَکْرَهُ أَنْ تَرُوحَ النَّاسُ إِلَی مِنًی شُعْثاً غُبْراً وَ یَرُوحُ الْمُتَمَتِّعُونَ مُدَّھِنِینَ مُتَطَیِّبِینَ، وَ أَمَّ
  .ی یَدِهِلنِّسَاءِ فَلَا یَزَالُ أَحَدُکُمْ یَرَى فِي أَھْلِهِ مَالًا وَ وَلَداً لَا یَعْرِفُ أَبَاهُ کَھَذَا، وَ رَفَعَ صَبِیّاً عَلَا

  :من وجوه -إلی أن حرمھا ھو -و ھذا القول منه یدل علی ثبوت تحلیل المتعة
   نی ثبوته عن تحریمهأنّ التحریم لو کان ثابتا عن نبيّ الھدى ع الستغ: منھا

  .الّذي ال یفید شیئا، کاستغناء سائر المحرّمات
  کانتا حالال أنا أحرّمھما،: أنّه صرّح فیه بقوله: و منھا

فنسب التحلیل إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و أضاف التحریم إلی نفسه، و لیس إلیه 
  .ء منه شي
  و قد أجمع المسلمون و نطق القرآن بمتعة الحجّ، أنه أطلق القول بتحریم المتعتین،: و منھا

و کونھا عبادة في حیاة النبي صلّی اللّه علیه و آله و إلی اآلن، فدلّ ذلك علی مساواة متعة 
النساء لھا في ھذا الحکم، و تخصّص تحریمھا بقوله في تلك الحال، لخروج القول منه 

  .بتحریمھما مخرجا واحدا
  ء رآه عنده صالحا، کلّ منھما بشيأنه علّل تحریم : و منھا

  .و ال یجوز تحریم الحالل الشرعي و ال إسقاط العبادة بالرأي علی مذھب أحد من األمّة
أنّھا لو کانت حراما في زمنه ع الستغنی بثبوت المفسدة في المحرمات الشرعیة من : و منھا

  تعلیل ظاھر الفساد،
له، و ألنه لم یدلّ علی تحریم متعة الحج، ء یعتدّ به، الحتما و سکوت الحاضرین لیس بشي

  .فکذلك متعة النساء
و ممّا یدلّ علی إباحة ھذا الضرب من النکاح إلی أن حرّمه إجماع األمّة علی تحلیله في 

  زمن النبي ص، و عدم دلیل علی تحریمه،
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و و تعذّر إثبات أحد یعرف له مذھب في تحریمه مدّة زمان النبي صلّی اللّه علیه و آله 

خالفة أبي بکر و صدر من والیته، و ذلك یقتضي تخصّص التحریم به، و تحریم المعلوم 
  .تحلیله فسق

  تحریمه المغاالة في المھور مع تقریر الشرع بإباحتھا،: و منھا
  و رجوعه عن ذلك بقول امرأة، و

  .کُلُّ أَحَدٍ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ حَتَّی النِّسَاءُ:  قَوْلِهِ
  عه صالة موظّفة ذات صفة مخصوصة في شھر رمضان،ابتدا: و منھا

و عقده الجماعة بھا، مع وقوف العبادات الشرعیة فرضا و نفال علی المصالح المفتقر بیانھا 
  .إلی نصّه تعالی، و ھو مفقود فیھا، فثبت أنّھا بدعة

جمع ال و ألنه علیه السالم لم یجمع بھم منذ بعث و إلی أن قبض في صالة نافلة، و لو کان
  .شائعا و فیه مصلحة لفعله أو نصّ علیه

   و ألنھم
أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّ الصَّلَاةَ بِاللَّیْلِ فِي شَھْرِ رَمَضَانَ نَافِلَةً جَمَاعَةً : قَدْ رَوَوْا عَنْهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ

لَیْلًا فِي شَھْرِ رَمَضَانَ فِي النَّافِلَةِ، وَ لَا تُصَلُّوا  بِدْعَةٌ، وَ صَلَاةَ الضُّحَی بِدْعَةٌ، أَلَا فَلَا تَجَمَّعُوا
  .ي النَّارِالضُّحَی، فَانَّ قَلِیلًا مِنْ سُنَّةٍ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ فِي بِدْعَةٍ، أَلَا وَ إِنَّ کُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ سَبِیلُھَا فِ

  و قد أجمعوا
  .، وَ لَا نِیَّةَ إِلَّا بِعَمَلٍ، وَ لَا عَمَلَ وَ لَا نِیَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِلَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ: أَنَّهُ قَالَ

  و
  .  مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي عِنْدَ اخْتِلَافِ أُمَّتِي:  قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

  و اتّفقوا
الصَّلَاةِ وَ الْمَصَابِیحُ تَزْھَرُ إِنَّھَا لَبِدْعَةٌ، وَ نِعْمَتِ  وَ قَدْ رَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِینَ لِھَذِهِ -:أَنَّ عُمَرَ قَالَ

  .الْبِدْعَةُ
  و
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أَنَّ أَھْلَ الْکُوفَةِ سَأَلُوا عَلَیْھَا عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنْ یَنْصِبَ لَھُمْ :  قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُ السِّیَرِ وَ غَیْرُھُمْ

یحِ، فَنَھَاھُمْ عَنْھَا وَ عَرَّفَھُمْ أَنَّھَا بِدْعَةٌ وَ خِلَافُ السُّنَّةِ، فَنَصَبُوا لَھُمْ إِمَاماً بِغَیْرِ إِمَاماً لِصَلَاةِ التَّرَاوِ
دَ وَ لَ الْمَسْجِأَمْرِهِ وَ اجْتَمَعُوا لَھَا، فَأَنْفَذَ الْحُسَیْنَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ مَعَهُ الدِّرَّةُ، فَلَمَّا رَأَوْهُ وَ قَدْ دَخَ

  .وَا عُمَرَاهْ: مَعَهُ الدِّرَّةُ تَبَادَرُوا الْبَابَ وَ صَاحُوا
. . صلّی اللّه علیه و آله عن ھذه الصالة، و وصفھا بالبدعة، و وصفھا   و إذا ثبت نھي النبي

وصیّه علیه السالم بذلك، مع اتفاق األمّة علی وصف النبي صلّی اللّه علیه و آله کلّ بدعة 
  .منعھا و ضالل اآلمر بھا بالضالل، ثبت

و ال یمکنھم االمتناع من موجب ھذه الروایات، ألن فیھا معلوما یجب العمل به باتفاق، و 
  .مظنونا یجب علیھم العمل به کسائر أخبار اآلحاد

  .بحسنھا إنّھا عبادات ذات أفعال و أذکار و أحکام تقرّر الشرع: و ال ینجي من ذلك قولھم
لیست ذات القراءة و الرکوع و السجود و التسبیح فقط، و إنّما تکون ألن الصالة الشرعیّة 

کذلك إذا وقعت علی الوجه المشروع، بدلیل قبح صالة الظھر قبل الزوال، أو إلی غیر القبلة، 
أو مع إخالل بعض الشروط و األحکام، أو مع تکاملھا لغیر الوجه المشروع، و قبح النافلة في 

  .وقت الفریضة المضیّق
إذا لم تکن التراویح مشروعة، خرجت من قبل العبادات إلی حیّز البدع و إن کانت ذات و 

  .أفعال مخصوصة مثلھا تکون عبادة إذا وقعت علی الوجه المأمور به
علی الخراج أرضیھم، مع ثبوت النصّ من النبي صلّی اللّه علیه و آله و العمل    وضعه: و منھا

  .و نسخ شرعه المؤبّد ضالل بخالف ذلك، و ھذا نسخ لما شرعه،
   نقله مقام إبراھیم ع: و منھا

من الموضع الّذي نقله النبي صلّی اللّه علیه و آله إلیه، و ردّه إلی حیث کان في الجاھلیة، و 
  .ھذا کالّذي قبله

  أخذه األموال من عمّال البالد بالتھمة: و منھا
  .ھم علی األعمال فیما بعدالّتي ال إقرار بھا و ال بیّنة و ال علم، و ال إقرار

  . .إقدامه علی ضرب کثیر: و منھا
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کثرة من المسلمین و أھل الذمة بالدرّة، و من غیر ذنب، کأبي ھریرة و غیره، و ذلك ظلم، 

  .لکونه ضررا خالصا
  تقلیده معاویة رقاب المسلمین و أموالھم،: و منھا

لوالیة مع استبداده باألموال، و مع ظھور حاله و تھمته علی الدین و أھله، و إقراره علی ا
  .اتخاذ أعداء االسالم بطانة، و السیرة بخالف السنّة

  شویرة  الشورى،: و منھا
علي، و طلحة، و الزبیر، و عثمان، و عبد الرحمن بن عوف، و : و ردّ أمر اإلمامة إلی ستة نفر

  سعد، و
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَشْھَدُ لَھُمْ بِالْجَنَّةِ، وَ ھَؤُلَاءِ أَفْضَلُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ،وَ :  قَوْلُهُ فِیھِمْ

نْھُمْ، قُبِضَ وَ ھُوَ عَنْھُمْ رَاضٍ، وَ کُلٌّ یَصْلُحُ لِھَذَا الْأَمْرِ، وَ لَا یَصْلُحُ لَهُ سِوَاھُمْ، فَلْیَخْتَارُوا رَجُلًا مِ
: فَإِنْ بَایَعَ رَجُلَانِ لِرَجُلٍ وَ رَجُلَانِ لِرَجُلٍ، وَ فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى: ، ثُمَّ قَالَفَإِذَا رَضُوا بِهِ فَھُوَ الْإِمَامُ

لُوا فَإِنْ رَضِيَ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ وَ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ، فَالْحَقُّ فِي الْفِرْقَةِ الَّتِي فِیھَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَ اقْتُ
إِنِ اتَّفَقَ الْخَمْسَةُ وَ خَالَفَ وَاحِدٌ فَاقْتُلُوهُ، وَ إِنِ اتَّفَقَ أَرْبَعَةٌ وَ خَالَفَ اثْنَانِ  الثَّلَاثَةَ الْأُخَرَ، وَ

: مَضَتْ عَلَیْھِمْ ثَلَاثٌ فَلَمْ یُبْرِمُوا أَمْرَھُمْ فَاضْرِبُوا أَعْنَاقَھُمْ، وَ مِنْ طَرِیقٍ آخَرَ]  فَإِنْ[فَاقْتُلُوھُمَا، 
  .یْھِمُ الْبَیْتَ، وَ وَکَّلَ بِھِمْ صُھَیْباً الرُّومِيَّ وَ مَعَهُ الرِّجَالُ بِالسِّلَاحِ لِإِنْفَاذِ أَمْرِهِفَاھْدِمُوا عَلَ

  :مَا یَمْنَعُكَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْھُمْ فَقَالَ: مَا یَمْنَعُكَ مِنْ عَلِيٍّ وَ فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى: فَقِیلَ لَهُ
  :فَمَا یَمْنَعُكَ مِنِ ابْنِكَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ: حَیّاً وَ مَیِّتاً، فَقَالَ لَهُ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَکْرَهُ أَنْ أَتَحَمَّلَھَا

  :فَقِیلَ لَهُ! وَیْلَكَ وَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ اللَّهَ بِذَلِكَ، کَیْفَ أَسْتَخْلِفُ رَجُلًا لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ
  .الْعَبَّاسُ طَلِیقٌ، وَ ھَذَا أَمْرٌ لَا یَصْلُحُ لِطَلِیقٍ: فَأَلَّا أَدْخَلْتَ فِیھِمُ الْعَبَّاسَ فَقَالَ

وَ [عَلِيٌّ فِي قَرَابَتِهِ : مَنْ قِیلَ: مِنْ وَاحِدٍ مِنْھُمْ، فَقَالَ   مَا یَمْنَعُكَ: أَنَّهُ قِیلَ لَهُ: وَ مِنْ طَرِیقٍ آخَرَ
: فِیهِ دُعَابَةٌ، وَ مِنْ آخَرَ: فِیهِ بَطَالَةٌ وَ فُکَاھَةٌ ، وَ مِنْ طَرِیقٍ آخَرَ: ، فَقَالَ  وَ صِھْرِهِ وَ بَلَائِهِ ]  سَابِقَتِهِ

  :سَلَكَ بِھِمُ الطَّرِیقَ، وَ مِنْ آخَرَ   أَنَّھُمْ إِنْ وَلَّوْھَا الْأَصْلَعَ
زِنَ إِیمَانُكَ بِإِیمَانِ أَھْلِ الْأَرْضِ لَیَرْجِحُھُمْ، فَقَامَ عَلِيٌّ مُوَلِّیاً، مَّا أَنْتَ یَا عَلِيُّ فَوَ اللَّهِ لَوْ وُ] أَ[وَ 

، وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ لَکُمْ مَکَانَ رَجُلٍ لَوْ وَلَّیْتُمُوھَا إِیَّاهُ لَحَمَلَکُمْ عَلَی الْمَحَجَّةِ الْبَیْضَاءِ: فَقَالَ عُمَرُ
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لَیْسَ إِلَی ذَلِكَ : فَمَا یَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: ھَذَا الْمُوَلِّي مِنْ بَیْنِکُمْ، قَالُوا: مَنْ ھُوَ قَالَ: قَالُوا

  .سَبِیلٌ
طَلْحَةُرَجُلٌ مُتَکَبِّرٌ، : فَابْنُ الزَّھْوِ وَ النَّخْوَةِ، وَ مِنْ طَرِیقٍ آخَرَ: فَأَیْنَ أَنْتَ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: قِیلَ

  :رْضِ وَ أَنِفٌ فِي السَّمَاءِ، وَ ھَذَا أَمْرٌ لَا یَصْلُحُ لِمُتَکَبِّرٍ، وَ مِنْ آخَرَأَنِفٌ فِي الْأَ
زْوَاجَهُ مِنْ وَ أَمَّا أَنْتَ یَا طَلْحَةُ أَ فَلَسْتَ الْقَائِلَ إِنْ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَنَنْکِحَنَّ أَ

وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا : هُ مُحَمَّداً بِأَحَقَّ بِبَنَاتِ عَمِّنَا مِنَّا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِیكَبَعْدِهِ فَمَا جَعَلَ اللَّ
وَعْقَةٌ : فَأَیْنَ أَنْتَ عَنِ الزُّبَیْرِ فَقَالَ: رَسُولَ اللَّهِ وَ ال أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً  الْآیَةَ قِیلَ

وَ أَمَّا أَنْتَ یَا زُبَیْرُ فَوَ اللَّهِ مَا لَانَ : مُؤْمِنُ الرِّضَی کَافِرُ الْغَضَبِ شَحِیحٌ، وَ مِنْ طَرِیقٍ آخَرَلَقِسٌ 
  .قَلْبُكَ یَوْماً وَ لَا لَیْلَةً، وَ مَا زِلْتَ جِلْفاً جَافِیاً

ی ضَعْفٍ، وَ ھَذَا أَمْرٌ لَا یَصْلُحُ لِضَعِیفٍ، وَ ھُوَ رَجُلٌ عَلَ: فَأَیْنَ أَنْتَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قِیلَ
  .وَ أَمَّا أَنْتَ یَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَإِنَّكَ رَجُلٌ تُحِبُّ قَوْمَكَ: مِنْ طَرِیقٍ آخَرَ

مُسْلِمِینَ، وَ لَوْ لَوْ وَلِیَھَا لَحَمَلَ بَنِي أَبِي مُعَیْطٍ عَلَی رِقَابِ الْ: فَأَیْنَ أَنْتَ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قِیلَ
  .وَ أَمَّا أَنْتَ یَا عُثْمَانُ فَوَ اللَّهِ لَرَوْثَةٌ خَیْرٌ مِنْكَ: فَعَلَھَا لَقَتَلُوهُ، وَ مِنْ طَرِیقٍ آخَرَ

مِنْ طَرِیقٍ  صَاحِبُ مِقْنَبٍ وَ قِتَالٍ لَا یَقُومُ بِقَرْیَةٍ لَوْ وَلِيَ أَمْرَھَا، وَ: فَمَا یَمْنَعُكَ مِنْ سَعْدٍ قَالَ: قِیلَ
  .إِنَّهُ صَاحِبُ صَیْدٍ وَ قَنَصٍ، وَ ھَذَا أَمْرٌ لَا یَصْلُحُ لِصَاحِبِ صَیْدٍ: آخَرَ

إِنَّ ھَذَا الْأَمْرَ لَا یَصْلُحُ لَهُ إِلَّا الْقَوِيُّ فِي غَیْرِ عُنْفٍ، رَقِیقٌ فِي غَیْرِ ضَعْفٍ، جَوَادٌ فِي غَیْرِ : ثُمَّ قَالَ
  :لَوْ کَانَ سَالِمٌ مَوْلَی أَبِي حُذَیْفَةَ حَیّاً مَا تُخَالِجُنِي فِیهِ الشُّکُوكُ، أَوْ سَرَفٍ، وَ اللَّهِ

  .لَوْ کَانَ أَبُو عُبَیْدَةَ حَیّاً لَوَلَّیْتُهُ: لَمْ یُخَالِجْنِي فِیهِ شَكٌّ، وَ فِي بَعْضِ الرِّوَایَاتِ
فَاجْتَمَعُوا لِلِاخْتِیَارِ، وَ لَمْ یَکُنْ سَعْدٌ حَاضِراً فِي رِوَایَةٍ،  وَ رَدَّ أَمْرَ الصَّلَاةِ إِلَی صُھَیْبٍ، وَ قُبِضَ،

أَنَا أَھَبُ : أَنَا عَدِیلُ الْغَائِبِ، فَأَیُّکُمْ یَھَبُ سَھْمَهُ فَیَخْتَارُ فَأَمْسِکُوا، فَقَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَیْنِ، وَ عَضَدَ : شِئْتُ، فَأَمْسَکُوا، فَقَالَ سَھْمِي فِي الْإِمَامَةِ عَلَی أَنْ أَخْتَارَ مَنْ

 -:لَامُ، فَقَالَالْحَاضِرُونَ قَوْلَهُ، فَأَجَابَ الْقَوْمُ إِلَی رَدِّ الْأَمْرِ إِلَیْهِ، وَ أَمْسَكَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّ
بَا الْحَسَنِ، إِمَّا أَنْ تُسْقِطَ حَقَّكَ مِنَ الْإِمَامَةِ وَ تَخْتَارَ مَنْ شِئْتَ، أَوْ مَا لَكَ یَا أَ -وَ النَّاسُ مَعَهُ

تَرْضَی بِمَا رَضِيَ بِهِ أَصْحَابُكَ، فَلَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنَ الرِّضَی، فَاسْتَظْھَرَعَلَی عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِأَخْذِ 
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امْدُدْ یَدَكَ أُبَایِعْكَ عَلَی أَنْ تَسِیرَ فِینَا بِسِیرَةِ : السُّنَّةِ، فَبَدَأَ بِهِ، فَقَالَ الْمِیثَاقِ لَتَحْکُمَنَّ بِالْکِتَابِ وَ

عَلَی أَنْ أَسِیرَ  -آخُذُھَا: وَ فِي الرِّوَایَةِ الْأُخْرَى -أُبَایِعُكَ: أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
سُنَّةِ نَبِیِّهِ، فَرَدَّ یَدَهُ وَ أَتَی عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ،  فِیکُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ

لَهُ  لَامُ، فَقَالَفَأَجَابَهُ إِلَیْهِ، فَبَایَعَهُ، وَ أَخَذَ الْحَاضِرِینَ بِالْبَیْعَةِ لَهُ فَبَایَعُوهُ، وَ امْتَنَعَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّ
  .بَایِعْ وَ إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَكَ، فِي تَارِیخِ الْبَالذِرِيِّ وَ غَیْرِهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ

بَایِعْ : أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ خَرَجَ مُغْضَباً، فَلَحِقَهُ أَصْحَابُ الشُّورَى، فَقَالُوا لَهُ: وَ مِنْ طَرِیقٍ آخَرَ
یَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ خُئُونَةٌ  خُنْتَ دَھْراً، وَ مِنْ طُرُقٍ أُخَرَ عَنِ الطَّبَرِيِّ وَ : كَ، فَقَالَ لَهُوَ إِلَّا جَاھَدْنَا

هُ نَصَعَتِ الْخُئُونَةُ  یَا ابْنَ عَوْفٍ، لَیْسَ ھَذَا أَوَّلَ یَوْمٍ تَظَاھَرْتُمْ عَلَیْنَا فِیهِ، فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَ اللَّ: غَیْرِهِ
،  فِي شَأْنٍ  ، وَ اللَّهِ مَا وَلَّیْتُ عُثْمَانَ إِلَّا لِیَرُدَّ الْأَمْرَ إِلَیْكَ، وَ اللَّهُ کُلَّ یَوْمٍ ما تَصِفُونَ  تَعانُ عَلیالْمُسْ

ذَا ھُمْ لَا لَا تَجْعَلْ عَلَی نَفْسِكَ سَبِیلًا، إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ وَ شَاوَرْتُ النَّاسَ، فَإِ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
  .یَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ
فَمَنْ : أَنَّ النَّاسَ لَمَّا بَایَعُوا عُثْمَانَ تَلَکَّأَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَ رَوَى الطَّبَرِيُّ

  .لسَّلَامُ فَبَایَعَ، فَرَجَعَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ ا نَفْسِهِ  فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلی  یَنْکُثْ
قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ لَهُ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ لِعَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: وَ مِنْ غَیْرِ طَرِیقِ الطَّبَرِيِّ

  .أَ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِكَ کَمَا قُلْتَ: عَلَیْهِ السَّلَامُ
عِھِمْ إِلَی الْحَقِّ خَطَبَھُمْ، فَذَکَرَ مَنَاقِبَهُ وَ ذَرَائِعَهُ إِلَی الْإِمَامَةِ وَ النَّصِّ فَلَمَّا یَئِسَ عَلِيٌّ مِنْ رُجُو

  .بَعْدَ آخَرَ، یُقَرِّرُھُمْ عَلَی کُلِّ فَضِیلَةٍ وَ نَصٍّ وَ یُنَاشِدُھُمْ اللَّهَ تَعَالَی، فَیُقِرُّونَ   عَلَیْھَا فِي مَقَامٍ
  .ناھا جمل ما یحتاج إلیهھذه صورة الشورى، قد ذکر

  :و الطعن علی عاقدھا من وجوه
  أنّه مخالف بذلك لرسول اللّه ص علی مذھبي القائلین بالنصّ و االختیار: منھا

  .و لمن نصّ علیه و لجمیع األمّة، و ذلك ضالل بغیر شبھة
السالم نصّ علی إنّه علیه : فأمّا مخالفته لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، فألنّ الشیعة تقول

رجل بعینه حسب ما دللنا علیه، و من خالفھا یدّعي أنه علیه السالم لم ینص علی أحد، و 
  .ترك أمر اإلمامة إلی األمّة بأسرھا لتختار من شاءت، و الشورى بخالف األمرین بغیر شبھة
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الشورى و أمّا مخالفته ألبي بکر، فألنه نصّ علیه بالخالفة شاءت األمّة أم أبت، و لیست 

  .کذلك
و أمّا مخالفته لسائر فرق األمّة، فال شبھة في مخالفته بالشورى للقائلین بالنصّ و الدعوة و 
المیراث، و االختیار عند القائلین به عقده مردود إلی جمیع العلماء، و تسلیم العامة في قصیر 

الیته واحدا من الزمان أو طویله، و ال أحد منھم یجیز عقدھا ببعض العلماء، و ال تخص بو
  .واحد، و ال إماما من مأموم، و ال یعیّن مقدار زمانه، و الشورى بخالف ذلك

ھذا کلّه النّھا مقصورة علی اقتراح عمر دون سائر األمّة، مع کونه واحدا منھا، و لم یجعل اللّه 
جوز له ذلك دونھا علی رأي أحد، و مقصورة علی نفر من األمّة تخیّرھم برأیه معدودین ال ت

الزیادة عنده فیھم، و ال أمارة علی ثبوت اإلمامة باختیارھم فضال عن دلیل، و منحجز علیھم 
في االجتھاد، و ترجیح فرقة ابن عوف علی األخرى و تضیّق زمان االختیار، مع إجماع األمّة 
علی أنّه ال یحجز في رأي مجتھد و ال تعیین لمدّة زمانه، و ال دلیل علی قبول رأي مجتھد 

  .دون مجتھد
شھادته للقوم بالجنّة و الرضوان من رسول اللّه ص، و صالح کلّ منھم لإلمامة دون : و منھا

  :سائر الصحابة، ثم نقض ما أبرم، و أکذب ما أخبر من وجوه
  وصفه کال منھم بصفة تمنع من صالحه لإلمامة،: أوّلھا

للعب، و ھذا بمحبّة أعداء الدین، ھذا بالدعابة، و ھذابالبخل، و ھذا بالکبر، و ھذا بالصید و ا
و ھذا بالضعف، و ھذا تفصیل یقتضي نقض تلك الجملة بغیر شبھة، مع وضوح برھان 
الکذب في أحد الخبرین، و کونه معذورا إن کان صادقا في التفصیل بتعریض من ال یصلح 

  .ضه لھالإلمامة لالختیار لھا، إذ ال فرق بین أن یقلّدھا من ال یصلح لھا و بین أن یعر
  أنّه شھد لعبد الرحمن بالضعف،: و منھا

 -إذ ضعف الحال معلوم خالفه -و جعله عیارا علی القوم، و من کان ضعیفا في دینه أو رأیه
  .ال یجوز أن یجعل عیارا علی األمّة

  -بروایة أحد -أنّه لم یصف أحدا من القوم: و ثالثھا
  :إذ وصف به علیا علیه السالم
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البصیرة باألمر، و سلوکه بمن تبعه المحجّة البیضاء، فکان ینبغي أن ال  من قوّة اإلیمان، و

یعدل به عن األمر، لشکه بل قطعه في کلّ منھم بخالف ذلك، أو بجعله علی أقلّ األحوال 
عیارا علیھم، و ال یجعل من شھد له بالضعف في الرأي و الدین بمطلق القول عیارا علیه، و 

ی آخره، ألنّه المظنون خالفه من دون الجماعة، لیقدم النصّ یعرض بقتله من أول قوله إل
علیه، و من لم یزل یسمع منه من التظلم التقدّم علیه و الترشّح لألمر دونه ما لم یسمع من 

و إن خالف واحد فاقتلوه بعینه، ثم ظنّ مشارکة الزبیر له لکونه ابن عمّته و لما : غیره، بقوله
  سقیفة و الغضب له و تجرید السیف و استمراره علی والیته،کان من التحیّز إلیه یوم ال

] لِمَا[ وَ إِنِ اتَّفَقَ اثْنَانِ وَ أَرْبَعَةٌ فَاقْتُلُوا الِاثْنَیْنِ، ثُمَّ ظَنَّ مُشَارَکَةَ طَلْحَةَ لِلزُّبَیْرِ فِي الرَّأْيِ: فَقَالَ
لَانِ لِرَجُلٍ وَ رَجُلَانِ لِرَجُلٍ فَکُونُوا مَعَ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ فِیھِمْ فَإِنْ بَایَعَ رَجُ: بَیْنَھُمَا مِنَ الْأُخُوَّةِ، فَقَالَ

ھْرِ الَّذِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ اقْتُلُوا الثَّلَاثَةَ الْأُخَرَ، ظَنّاً مِنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا یُفَارِقُ عُثْمَانَ، لِلصِّ
وْجُ أُمِّ کُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَیْطٍ، وَ أُمُّھَا أُمُّ أَرْوَى أُمُّ عُثْمَانَ، فَھِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ زَ -بَیْنَھُمَا

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأُولَئِكَ الثَّلَاثَةُ حِزْبٌ، وَ ھَؤُلَاءِ حِزْبٌ، فَبَیَّنَ الْأَمْرَ    وَ سَعْدٌ ابْنُ عَمِ -أُخْتُهُ لِأُمِّهِ
  .هِ إِلَی آخِرِهِ عَلَی قَتْلِ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُمِنْ أَوَّلِ

إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ عَادُوکُمْ بَعْدَ نَبِیِّکُمْ : وَ لَمْ یَخْفِ ذَلِكَ عَلَیْهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ، لِأَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ
إِنْ یُبَایِعْ اثْنَانِ لِوَاحِدٍ وَ اثْنَانِ لِوَاحِدٍفَالْحَقُّ حَقُّ : لِ عُمَرَلِعَدَاوَتِھِمْ لَهُ فِي حَیَاتِهِ، أَ لَا تَرَى إِلَی قَوْ

رَ لَا یَکُونُ إِلَّا فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ اقْتُلُوا الثَّلَاثَةَ الْأُخَرَ، أَمَا وَ اللَّهِ مَا أَرَادَ غَیْرِي، لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الزُّبَیْ
لَا یُفَارِقُ الزُّبَیْرَ، فَلَمْ یُبَالِ إِذَا قَتَلَنِي وَ الزُّبَیْرُ أَنْ یَقْتُلَ طَلْحَةَ، أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ  حَیِّزِي، وَ طَلْحَةُ

کُونُ عَاشَ عُمُرَهُ لَأَعْرِفَنَّهُ سُوءَ رَأْیِهِ فِینَا قَدِیماً وَ حَدِیثاً، وَ لَئِنْ مَاتَ لَیَجْمَعُنِي وَ إِیَّاهُ یَوْمٌ یَ
  .صْلَ الْخِطَابِفَ

أنه عرض لألمر من یظنّ به الفساد في الدین من تقدیمه أعداءه من آل أبي معیط : و رابعھا
  .علی رقاب المسلمین

  أمره بقتل الستة تارة، و بقتل اثنین أخرى، و بقتل ثالثة أخرى،: و خامسھا
کونه نصّا علی و بقتل الجمیع إن لم یبرموا أمرھم إلی ثالث من غیر حدث، و ھذا عظیم، ل

الصحابة من غیر حدث، إذ ال یجوز علی رأي أحد قتل ]  من[قتل أھل الجنّة و األفاضل 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٦٠٧ 

                                                                                                                                  
المخالف فیما طریقه االجتھاد، و ال یسوغ في الشریعة استحالل دم من لم یصحّ اجتھاده في 

   ثالث، و ال یقوم برھان علی کون الحقّ في اجتھاد عبد الرحمن دون علي علیه السالم
  .عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ یَدُورُ مَعَهُ حَیْثُ مَا دَارَ:  مَقُولُ فِیهِالْ

، و ال یجوز عند أحد من المجتھدین رجوع العالم إلی مثله، و ال ترك اجتھاده له، و ال 
ساد یمکن أحدا إقامة برھان علی أنّ إصابة عبد الرحمن الحقّ باجتھاده دون من خالفه مع ف

ذلك یقتضي استحالل دم المقطوع له بالثواب، إذ کان القطع بثوابه مانعا من استحقاقه العقاب 
  .لو کان االجتھاد مسوّغا ذلك، فکیف و المعلوم خالفه   الّذي قتل قسط منه

و بعد، فاذا قتل الستة الّذین ھم عنده الصالحون لإلمامة دون سائر الصحابة، من یرى یقوم 
أو لیس ھذا منه نقضا لالختیار و فساد اإلمامة، أو إیجاب ذلك لغیر أھله رأي بأمر األمّة 

مصیب لمن یأمر بقتل رؤساء القبائل و أعالمھا أو ال یعلم أو یظنّ أنّ اإلقدام علی قتل علي 
علیه السالم و ھو سیّد بني ھاشم و من له في اإلسالم ما لیس لغیره من المآثر، و عثمان و 

یّة، و طلحة و ھو سیّد بني تیم، و الزبیر و ھو سیّد بني أسد، و سعد و عبد ھو سیّد بني أم
فتح لباب فتنة  -رءوس األشھاد من غیر استحقاق صبرا علی -الرحمن و ھما سیّدا بني زھرة

و کیف ال یظنّ ذلك من وصف ! صماء و طخیة عمیاء، ال یرجی صالحھا و ال یؤمّل فالحھا
یف لم یصرفه عن األمر مع ما فیه من عظیم الوزر ما صرفه عن عثمان بما آل أمره إلیه و ک

والیة عثمان من الخوف لتقدیم آل أبي معیط و أي شبه بین تقدیم رئیس علی رئیس و بین 
أ و لیس ھذا من أوضح برھان علی سوء ! قتل الرؤساء بغیر استحقاق من المبالغة في الفساد

فأيّ ! ه، و قبح نظره لھم، و قصده إلی فساد أمرھمرأیه في أمّة محمّد صلّی اللّه علیه و آل
  !عدالة تکون مع ھذه الحال، بل أيّ إسالم عند متأمّل لھا

  وصفه ألمیر المؤمنین بالفکاھة و البطالة،: و منھا
و ھذه حال الخلیع، المتھالك في المجون، البعید عن الرصانة و الوقار، المعلوم ضرورة من 

و الحلم، و یکفي في ظھور کذبه فیما وصف به علیا . . الوقار حاله ضدّ ذلك من الھیبة و
علیه السالم أنّه ال یمکن أحدا من الخلق أن یضیف شیئا واحدا یدلّ علی فکاھته و خالعته، 
بل لم یزل الخلق یعتذرون المعدول عنه بتشدّده في الحق، و حمله القریب و البعید و الولي 
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   د بذلك حسن الخلق و البشر بأھل اإلیمان، المنافي لفظاظتهو العدوّ علی موجبه، إلّا أن یری

و غلظته علی المؤمنین، فیکون ذلك عائدا بالقدح علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
الموصوف به في القرآن، و المعلوم من حاله بظاھر األفعال و المتفرد  من دینه علیه السالم، 

  .فیؤول الحال إلی قبیح من األول
  وصفه لعبد الرحمن بالضعف، و جعله عیارا علی األمّة،: و منھا

و معلوم أنه لم یرد بضعفه الفقر، لحصول العلم بسعة حاله، و ال ضعف الجسم، ألنه ال یمنع 
ضعف الجسم إذاصحّ الرأي و الدین و قوّة القلب في الحرب من تولّي األمر، فلم یبق إلّا 

کذلك ال یجوز لمن عرفه أن یجعله عیارا علی األمّة ضعفه في الرأي و الدین، و من کان 
بصواب الرأي و :. . کافة، و یأتمنه علی أمرھا، و یوجب االنقیاد له، و إن أبی ذلك آب قیل

  .عصمة الدین
  إخراجه العباس ره، مع عظم قدره في االسالم،: و منھا

ه علیه و آله، و تعظیم و حسن رأیه فیه في جمیع األحوال، و تخصیصه بقربی النبي صلّی اللّ
النبي صلّی اللّه علیه و آله له، و تکامل ما یعتبرونه من الشروط في اإلمامة له، و تقدیم النبي 

  .صلّی اللّه علیه و آله له علی جمیع أصحاب الشورى، عدا علي علیه السالم
عفه، و و أيّ أمر یصلح له طلحة مع حمقه و کبره، و الزبیر مع بخله، و عبد الرحمن مع ض

و اعتذاره ابنه مع زھده و ! عثمان مع سوء رأیه، و سعد مع فکاھته، ال یصلح له العباس
  علمه، و إنکاره علی المشیر علیه به، و اعتذاره بجھله بحکم الطالق، إذ ذاك یقدح في إمامته

ی ، لحصول العلم بجھله بکثیر من األحکام الراجع فیھا إلی علي تارة و إلی معاذ أخرى و إل
  .غیرھما من الصحابة

و الّذي یزعم أنّ طلحة أو الزبیر أو واحدا من الخمسة الّذین یخیّرھم أفقه من عبد اللّه، و 
ء من الفقه عن بعض القوم، و إن روي فیسیر من  معظم ما یرویه الفقھاء عنه، و ال روایة بشي

ه، فان کان ال یصلح کثیر مما روي عن عبد اللّه، بل لم یرو عنه نفسه بعض ما روى عن ابن
لإلمامة لجھله فأبوه بذلك أولی، لکونه أعلم منه، بدلیل تضاعف المحفوظ عنه من األحکام 

إذ . . واحد منھم بالخالئق، إشعار منه... ما روي عن أبیه، و قوله معتذرا الخراجه من األمر 
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حث الحمیم علی لو کانت الخالفة دینا، و السیرة عادلة، لکان الواجب المثابرة علیھا، و 

المشارکة فیھا و إن شقّ ذلك، إذ کان الحازم في الدین ال یتملّص من الحق، و ال یرغب 
و عظمت مئونته، و في تملّصه من ھذا  بنفسه، و ال خاصته عمّا به یتم الثواب إن شقّ بحمله

الحق و األمر و رغبته بولده عنه، کاشف عن بصیرته بسوء عاقبته و قبح منقلبه، أو رغبته عن 
  .زھده فیما یستحق به الثواب، و کلّ منھما قبیح

  قوله إني أکره أن أتحمّلھا حیّا و میّتا،: و منھا
ألنّه بما فعله في الشورى متحمل لھا في حیاته و بعد وفاته، إذ ال فرق بین أن ینصّ علی 

منحجرا  واحد بعینه، و بین ما فعله من حصر األمر في ستة نفر معیرا علیھم عبد الرحمن،
  .علیھم في اجتھادھم، إذ لو کان صادقا في کراھیّة تحمیلھا األزجی األمر علی األمّة کلّھا

تخیّره للشورى من یعلم ھو و کلّ حاضر و غائب و متجدّد في األزمنة کون غیره : و منھا
  أسبق إلی االسالم،

م، و أعرف و أفضل ھجرة، و أعلم بصیرة، و أحسن بالء في االسالم، و أعلم باألحکا
ء، کفضالء بني  ء، و ال قدح علیه بشي بالسیاسة، و آمن علی األمّة و من لم یعاب قطّ في شي

ھاشم، و ذوي السوابق و الھجرة من قریش و غیرھم، و عظماء األنصار المشھود لھم 
  .بصواب الرأي و حسن المآل

  .أھله مقدوحا في أنسابھم و بواطنھم، و تھمتھم علی االسالم و   في کونھم
  ] بیان حال عثمان و طلحة و الزبیر و سعد و عبد الرحمن[

بِأَنَّ عُثْمَانَ وَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرَ وَ سَعْداً وَ   الشِّیعَةِ وَ أَصْحَابِ الْحَدِیثِ   لِتَنَاصُرِ الْخَبَرِ مِنْ طَرِیقِ
  .ا  بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِعَبْدَ الرَّحْمَنِ مِنْ جُمْلَةِ  أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ، نَفَرُو

وَ اللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ لَأَجَّلْنَا ! أَ یَنْکِحُ مُحَمَّدٌ نِسَاءَنَا وَ لَا نَنْکِحُ نِسَاءَهُ: وَ أَنَّ عُثْمَانَ وَ طَلْحَةَ الْقَائِلَانِ
وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ : زَوَّجَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُلَأَتَ: وَ قَوْلِ طَلْحَةَ!! عَلَی نِسَائِهِ السِّھَامَ

  .تُؤْذُوارَسُولَ اللَّهِ وَ ال أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً 
  .دِیّاًلَأَلْحَقَنَّ بِالشَّامِ، فَإِنَّ لِي بِھَا صَدِیقاً یَھُو: وَ قَوْلِ عُثْمَانَ یَوْمَ أُحُدٍ
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یا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا : لَأَلْحَقَنَّ بِالشَّامِ فَإِنَّ لِي بِھَا صَدِیقاً نَصْرَانِیّاً، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی: وَ قَوْلِ طَلْحَةَ

  .الْآیَةَ   أَوْلِیاءَ بَعْضُھُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ  ال تَتَّخِذُوا الْیَھُودَ وَ النَّصارى
: وَ اللَّهِ إِنَّكَ أَوَّلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ تَزَوَّجَ یَھُودِیَّةً ، فَقَالَ طَلْحَةُ: عُثْمَانَ لِطَلْحَةَ وَ قَدْ تَنَازَعَاوَ قَوْلِ 

  .وَ أَنْتَ وَ اللَّهِ لَقَدْ قُلْتَ مَا یَحْبِسُنَا ھَاھُنَا أَلَّا نَلْحَقَ بِقَوْمِنَا
  ول عثمان لطلحة،و قد روي من طریق موثوق به ما یصحّح ق

  .أَنَّ طَلْحَةَ عَشِقَ یَھُودِیَّةً فَخَطَبَھَا لِیَتَزَوَّجَھَا، فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ یَتَھَوَّدَ، فَفَعَلَ  فَرُوِيَ
  :وَ فِیهِ قَالَ الشَّاعِرُ، شِعْرَ

    یَھُودِیَّةٌ قَالَتْ وَ أَوْمَتْ بِکَفِّھَا
  .دَاحَرَامٌ عَلَیْكَ الدَّھْرُ حَتَّی تَھَوِّ

بأنّ أباه عبید اللّه کان عبدا راعیا بالبلقاء، فلحق بمکة، فادعاه عثمان بن : و قدحوا في نسبه
، فنکح الصعبة بنت دزمھر الفارسي، و کان بعث به إلی الیمن، فکان   عمرو بن کعب التمیمي

  .بحضرموت خرازا
  :و فیه یقول حسان بن ثابت، شعر

     أ لم تر أنّ طلحة في قریش
   الغطارفة العظامبه من 

    و کان أبوه بالبلقاء عبدا
   في یده الشوك في جنح الظالم
    ھو العبد الّذي جلب ابن سعد

       بلد الشآم] ال[و عثمان من 
  :و قول اآلخر، شعر

     بني دزمھر و الدعي أبوھم
   قد الصقت باألکارع   رجیع
    ...في أبوکم ... بني 

   في الوادي یفتق الضفادع
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     اللحم أحذق منکمو أنتم ببیع 

       بقرع الکماة بالسیوف القواطع
  .و أمّا الزبیر فکان أبوه ملّاحا بجدة، و کان جمیال، فادعاه خویلد، و زوّجه عبد المطّلب صفیّة

  و
عُزِلَ وَ أُقِیمَ رَوَوْا أَنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ زَیْدِ بْنِ الْحَسَنِ کَانَ وَالِیاً عَلَی الْمَدِینَةِ مِنْ قِبَلِ الْمَنْصُورِ، فَ

وْمِ الثَّالِثِ لِلنَّاسِ رَجَاءَ أَنْ یَطَّلِعَ عَلَیْهِ بِجُرْمٍ یُعْذَرُ فِي عَزْلِهِ، فَلَمْ یُوجَدْ لَهُ ذَنْبٌ، فَلَمَّا کَانَ فِي الْیَ
تَ الَّذِي صَنَعْتَ بِي وَ صَنَعْتَ، أَنْ: دَسُّوا عَلَیْهِ رَجُلًا مِنْ وُلْدِ الزُّبَیْرِ، فَضَرَبَهُ بِنَعْلٍ فِي یَدِهِ وَ قَالَ

أَنَا مَنْ لَا یُنْکَرُ وَ لَا یُجْھَلُ، أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ : ثَکِلَتْكَ أُمُّكَ وَ مَنْ أَنْتَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْحَسَنِيِّ
بَغِي أَنْ تَکُونَ، إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَدُلَّكَ عَلَی سُفُنِ نَعَمْ یَا ابْنَ الْمَلَّاحِ ھَکَذَا یَنْ: الزُّبَیْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ

یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ : أَبِیكَ فَعَلْتُ، فَإِنَّهُ کَانَ مَلَّاحاً مِنْ أَھْلِ جَدَّةَ وَ سُفُنُهُ بِھَا، قَالَ الزُّبَیْرِيُّ
ھِيَ أَدْنَتْكَ مِنَ الظِّلِّ، وَ لَوْلَاھَا لَأُضحِیتَ فِي : ةُ، قَالَاشْھَدُوا عَلَی مَا یَقُولُ لِي وَ قَدْ وَلَدَتْنِي صَفِیَّ

  .الشَّمْسِ
  و أمّا سعد، فقد

  .اتَّقُوا دَعْوَةَ سَعْدٍ: رَوَوْا عَنْهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ
  .، یعني علی الضالل

   و ثبت
سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي، فَوَ اللَّهِ لَا : لَافَتِهِ فَقَالَأَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ خَطَبَ النَّاسَ فِي خِ

فَقَالَ لَهُ سَعْدُ تَسْأَلُونِّي عَنْ فِئَةٍ تُضِلُّ مِائَةً وَ تَھْدِي مِائَةً إِلَّا أَخْبَرْتُکُمْ بِسَائِقِھَا وَ قَائِدِھَا وَ نَاعِقِھَا، 
قَدْ أَعْلَمَنِي خَلِیلِي أَنَّكَ تَسْأَلُنِي : سِي وَ لِحْیَتِي طَاقَةً مِنْ شَعْرٍ قَالَأَخْبِرْنِي کَمْ فِي رَأْ: بْنُ مَالِكٍ

عَنْ ھَذَا، أُخْبِرُكَ أَنَّ عَلَی کُلِّ طَاقَةِ شَعْرٍ فِي رَأْسِكَ مَلَكٌ یَلْعَنُكَ، وَ عَلَی کُلِّ طَاقَةِ شَعْرٍ فِي 
نَّ فِي بَیْتِكَ لَسَخْلًا یَقْتُلُ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ الْحُسَیْنَ صَلَوَاتُ ، وَ أَ] یُقْوِیكَ[لِحْیَتِكَ شَیْطَانٌ یقرك 

  .اللَّهِ عَلَیْھِمَا
  .وَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ صَبِيٌّ یَدْرُجُ: قَالَ
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و قد قدحوا في نسبه بأنّ السالفة بنت مالك العذري قدمت مکة و معھا ابن لھا صغیر یدعی 

عذرة، فنزلوا علی وھب بن عبد مناف بن زھرة بن کالب، فنکح  مالك بن غراب من بني
: و قیل -وھب السالفة، فولدت غالما سمّاه مالکا، فمات الغالم، فوثب وھب بن عبد مناف

  .فیه العذریّین فأخذ ولد السالفة من غراب العذري، فادعاه و خاصم -ھو وھیب
  :بن عبد مناف یقول ضرار و في أبي وقاص مالك بن غراب العذري الملصق إلی وھیب

     أمسی یناقرني لئیم واضع
   عند المراغة مالك بن غراب

     فافخر بعذرة ان فخرت فانھم
   ولدوك و اترك زھرة بن کالب

     فإذا ظلمت فصحّ فإنك منھم
       یا آل عذرة عند کلّ خطاب

ھا ملصقة إنّ: و أم سعد بن مالك أبي وقاص حمیة ابنة سفیان بن أمیّة بن عبد شمس، و قال
  .النسب بسفیان

  ..   و أم حمیة سمیة أمة أبي السرح
و أما عبد الرحمن بن عوف، فأم عوف منبعة أمة خزاعیة یقال فیھا شرّ، و ھي أم العیداق، 

، و ھما . .إنھا أمة وحشیة لبني کعب آجراھا: إنّھا أمة عبد المطلب بن ھاشم، و یقال: یقال
  .في سرقةعبدان لبني کعب، قطعت ید أحدھما 

و ھذه قدوح في أنسابھم إن کانت معلومة منعت علی کل حال من تأھیلھم لإلمامة، و إن 
  .کانت مظنونة فکذلك أیضا، لدخول الظن في ھذا الباب کالعلم

و لو لم یقدح فیھم إلّا بما وصفھم به عمر لکفی في وجوب الرغبة عنھم إلی من ال طعن 
  .ھم المعلومة أو المظنونةء، فکیف بما ذکرناه من حال علیه بشي

ھذا مع ظھور فسقھم و تھالکھم في رغبة الدنیا و اطراح اآلخرة علی رأي الفریقین، 
بحصرھم عثمان و من معه من النساء و الولدان و البھائم، و منعھم جمیعا الماء، و قتلھم 
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ة علي علیه لعثمان بعد ذلك، و طرحه جیفة ال یتمکن أحد من أولیائه أن یدفنه، و نکثھم بیع

  .السالم
بني ھاشم  ء منھا إلی أحد من إلی غیر ذلك من األحداث الّتي ال یتمکّن أحد من إضافة شي

  .و غیرھم من أعیان المھاجرین من قریش و غیرھم و ذوي البصائر من األنصار
  ] بیان حال عائشة و أصحاب الجمل[

  .  و ھذا من أوضح عندھا و عند أعوانھا علی االنتصار له
  .ء، لبعد ما بینھما من النسب لو صحّ خطأ القاتل لم یکن من الطلب بثأره في شي و

و لو کانت من أولیاء الدم لکانت من ذلك بمعزل، لکونھا امرأة من دونھا رجال، فھم أولی 
  .بعثمان

و لو صحّت والیتھا في المطالبة لوجب اختصاصھا بالتظلّم إلی إمام المسلمین و حاکمھم و 
م بمیل إلی باطل و ال إیثار لھوى، و من لم تزل تصفه من ذلك بما لم تصف أحدا، من ال یتھ

  .ء و ابتداؤھا بالحرب لیس من التحاکم في شي
  .و لو کانت الحرب سائغة لکانت من فروض الرجال دونھا بغیر خالف

و لو کانت الحرب من فروض النساء لکانت خارجة عن ذلك بنصّ التنزیل الموجب علیھا 
  .البیت و إطالة الحجاب لزوم

و لو کانت الحرب من فروضھا لوجب قصرھا علی القتلة و األعوان علی القتل الّذین منھم 
طلحة و الزبیر، دون إمام المسلمین المالزم بیته و من في حیزه من المھاجرین و األنصار 

  ..   الذین لم یقتلوا عثمان و ال رضوا بقتله عند کافة الخصوم من أولیائھا إلی
ھذا، و لو کان قتال القوم سائغا لقتلھم عثمان و رضاھم بذلك و والیتھم قتلته لوجب علیھا 

ء من ذلك و ال  یشعروا بشي]  لم[أن تخصھم بالحرب و الجھاد، دون أھل البصرة الّذین 
  .شرکوا فیه بقول و ال فعل عند أحد من الخصوم

بأيّ شریعة ساغ لھا مطالبة الناس بنکث و بأيّ دلیل طلبت بیعتھم و  فعلی أي وجه ساغ ذلك
بیعة أمیر المؤمنین علیه السالم و قتال الممتنع من ذلك و بأيّ برھان استحلّت دم من قتل 
منھم من صلحاء المسلمین من غیر حدث یوجب القتل و بأيّ حجة حلّ لھا العذر بعثمان 
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مذھب ساغ لھا فتح باب  بن حنیف و من معه من األنصار و التنکیل به و قتلھم و علی أيّ

بیت مال المسلمین و التصرف فیه بغیر إذن من الصحابة أھل العقد و الحل عندھا و عند 
شیعتھا و أفاضل التابعین و ما لھا لم ترتدع لتنابح کالب الحوأب مع تقدّم التحذیر لھا من 

  !.ارسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بذلك، و إخبارھا بکونھا ظالمة في مسیرھ
و بأيّ علّة ساغ لھا تفریق أموال المسلمین في المعونة علی الفتنة فیھم و من أيّ وجه حلّ 
لھا إظھار السالح في دار األمن و ما المانع لھا إن کانت طالبة بالثأر من الرجوع إلی دعاء 

صارف أمیر المؤمنین علیه السالم إلی التحاکم إلیه مع علمھا بعدله و بعده عن الظلم و ما ال
عن الرجوع إلی  -إن کانت حضرت لإلصالح بین المسلمین علی ما یھذي به أولیاؤھا -لھا

دعوة أمیر المؤمنین علیه السالم لھا إلی الکتاب و السنّة و ما الصارف لھا عن الرجوع إلی 
وعظه و تخویفه من خالف الکتاب و السنّة و ما یتم ذلك من فساد أمر األمة و سوء القضاء 

ة الفتنة و ما لھا لم تذکر الحجّة في خروجھا، و العذر في ھتك حجابھا، و الوجه في و إثار
قتالھا، و جمیع األعذار للفتنة و ما لھا لم تستثر من طلحة و الزبیر و ھما من جملة القتلة بال 
خالف و علی أيّ وجه استحلّت قتل حامل المصحف داعیا إلی ما فیه و بأيّ دلیل عقلي أو 

السوابق و األبصار و أنصار الحق مع  ت بحرب إمام الملّة و من في حیزه من ذويشرعي بدأ
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أھل بدر و حنین و المفروغ إلی إبرامھم و نقضھم عندھا 
و عند أولیائھا، مع دعائھم إلی اللّه تعالی و رسوله علیه الصالة و السالم و ما شرّعاه، و 

القتال إیجابا للحجّة علیھا و بأيّ وجه استحلّت دماءھم و ما الحامل لھا إمساکھم عن 
تعریض أنصارھا المقرّین لھا للقتل بمن یدعوھا إلی المسالمة و المحاکمة و ھلّا خافت 
مالك العقاب سبحانه إن کانت عارفة به من إراقة دماء الفریقین مع تمکنّھا من حقنھما و ھلّا 

ه من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله في علي علیه السالم من صرفھا عن ذلك ما سمعت
   المآثر الدالة علی تحریم خالفه فضال عن حربه، من

  : قَوْلِهِ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ
  .عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ

  ، و
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  .سِلْمُكَ سِلْمِيحَرْبُكَ حَرْبِي وَ :  قَوْلِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ

، و أمثال ذلك، و الشھادة له و لولدیه و لجماعة ممن في حیزه بالجنة و ما لھا لم ترتدع عن 
قتاله مع اختصاص نصرته بوجوه الصحابة و ذوي البصیرة و الورع و أنصار الملّة، و 

سواد و اختصاص نصرتھا بأغدار قریش و المؤلّفة قلوبھم و المتّھمین علی االسالم و أھل ال
أجالف األعراب لو ال ما ذکرناه من عداوة علي علیه السالم الّتي لھا عمیت القلوب و طاشت 
األفھام و ما لھا لم تخف بحربھا من قتل المشھود لھم بالجنة، کعليّ و الحسنین علیھم 
السالم و عمار و غیرھم من أھل بدر و حنین و بیعة الرضوان و فضالء التابعین و لم لم یرق 

أھل الحق عند الظھور علیھم و تجب إلی المسالمة و وضع السالح المدعوّ . . سمقھا منأ
إلیھما فتحقن بذلك باقي الدماء، و یتالفی فارط الشقاق و لم أحوجت إلی عقر الجمل و لم 
تجب إلی األمان إلّا قسرا و لم لم تشکر علیا علیه السالم علی ما منّ به علیھا من التجاوز 

م منھاو إکرامھا مدّة مقامھا و إلی أن أوصلھا بیتھا و لم کفرت نعمته الظاھرة علیھا عن االنتقا
و صرّحت بذمّه و التعریض به، و أظھرت الشماتة بقتله، و اعترضت في دفن ولده، و 
اوصلت ذلك في أحوال التمکن إلی أن فارقت الدنیا و أمّا طلحة و الزبیر، فمعظم ما قدّمناه 

واقع من عائشة قائم فیھما، لکونھما الزعیمین ألمرھا المشارکین لھا في من وجوه الخطأ ال
جمیع ما عددناه، فال وجه لتکراره و تنقیصھما  أنھما من جملة من حصر عثمان و ضیّق 

  .علیه و شرك في قتله
  :و فیھما یقول حسان بن ثابت، شعر

     من عذیري من الزبیر و من
  طلحة ھاجا أمرا له إعصار

    العجل   لناس دونکمبم قاال ل
      فشبّت وسط المدینة نار

  .و األبیات معروفة
و ألنھما بایعا طائعین و نکثا من غیر حدث یحدث منه ! فکیف یطلب بثأر المقتول من قتله

  .علیه السالم یوجب ذلك، إلّا فوت األمنیة و الطمع في الرئاسة
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ن زوجته و أبرزاھا علی رءوس و ألنھما ھتکا حجاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ع

  .األشھاد، و صانا حالئلھما
و إذا تقرّرت ھذه الجملة و صحّ لك ضالل أصحاب الجمل و قبح قصدھم و بعدھم عن 

  .الدین بکلّ واحد ممّا ذکرناه، فکیف بجمیعه، فسقط االعتراض بفعلھم
  ]بیان حال معاویة و عمرو بن العاص و من في حیزھما[

رو بن العاص و من کان في حیزھم، فالواجب علیھم طاعة أمیر المؤمنین و أما معاویة و عم
علیه بھا، و  علیه السالم و االنقیاد له و النزول علی حکمه، لثبوت إمامته علی أصولنا بالنص

علی أصول المخالف، لحصول االختیار المتکامل الصفات الّذي لم یحصل علی إمامة غیره 
ا لم یفعلوا و أظھروا الشقاق علیه و الخروج عن دار األمن و ممن تقدمه و تأخّر عنه، فلمّ

إظھار السالح فیھا و محاربة اإلمام العادل علیه السالم و من ال یرتاب أحد في فضله و تقدّمه 
في الدین من وجوه المھاجرین و األنصار و التابعین بإحسان، و ذلك دال علی ضاللھم علی 

  :ینا، و موضح عن فساد غرضھم في الدین من وجوهأصولنا، و فسقھم علی أصول مخالف
قعودھم عن نصرة عثمان و الدفع عنه، ظالمیه عندھم، و ھم من رعیته المرتھنین : منھا

  .ببیعته، مع تمکنھم من ذلك
ظھور حال عمرو بن العاص في عداوة عثمان، لعزله عن مصر و إنکاره علیه و : و منھا

اتبا بأحداثه إلی البالد، إلی أن قتل، و مشارکة معاویة، و خروجه إلی أطراف الشام مؤلّبا و ک
  .حربه له في ذلك، الختصاصه به و تولي الجمیع له

کذبھم فیما أظھروه من الطلب بثأر عثمان المقتول بإیثارھم، لتمکنھم من نصرته و : و منھا
  .قعودھم عنھا، و ما ذکرناه من حال عمرو و والیة معاویة و جنده

جھم عن طاعة اإلمام المختار علی وجه لم یختر علیه أحد قبله، و إظھار شقاقه خرو: و منھا
  .و مخالفة ما أجمع علیه العلماء من التابعین و الصحابة

منعھم ما قبلھم من أموال المسلمین و صدقاتھم الواجب علیھم حملھا إلی بیت مال : و منھا
  .المسلمین
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مام العادل علیه السالم و کافة العلماء المعتد بعقدھم اعتصامھم ببالد االسالم و منع اال: و منھا

  .و حلّھم من التصرف فیھا، و کونھم بذلك عاصین بغیر إشکال
  .مطالبتھم بثأر من ال والیة لھم في دمه: و منھا
طلبھم ذلك علی أقبح الوجوه من المجاھرة بحرب و الفساد في البالد المنافي لطلب : و منھا

  .شرع، و رغبتھم عما دعوا إلیه من الکتاب و السنّةالقود المستحق في ال
استحاللھم قتال أمیر المؤمنین و الحسنین علیھم السالم و من في حیّزھم من سابقي : و منھا

یوجب  الصحابة و فضالء التابعین المشھود ألکثرھم بالجنة من غیر حدث یوجب ذلك بل
  .خالفه من تولیھم و االنقیاد لھم

یر المؤمنین علیه السالم و من في حیّزه من فضالء المسلمین علیھم بالضالل شھادة أم: و منھا
  .و تدینھم بذلك مع حصول العلم ببعدھم عن الھوى و الفتیا و العمل بغیر حق

و إذا ثبت ضالل معاویة و عمرو و من في حیّزھما علی أصولنا و فسقھم علی أصولھم و 
  .علیھم و ال یجوز االعتداد بفعلھمقبح أغراضھم فیما قصدوه، وجب الحکم بذلك 

فإذا کان علي علیه السالم و أصحابه علی بصیرة من ضالل معاویة و : و لیس الحد أن یقول
أصحابه، فلم رجع عن قتاله الواجب عندکم إلی المسالمة و تحکیم الرجال الذین یجوز 

و کان عن إیثار حسن، علیھم الخطأ ألنّا قد بینا وقوع التحکیم علی جھة االضطرار، و کونه ل
لتعلقه بالکتاب و السنة الدالین علی حقّ علي علیه السالم و باطل معاویة، و أن الحال لمّا 
جرت بخالف ذلك لم یرض بھا علیه السالم و أظھر النکیر و اھتم بقتال معاویة حتّی عوجل 

  .دونه صلوات اللّه علیه، فاقتضی ذلك سقوط ما عورضنا به
  ] عند وفاتھم الدال علی ضاللھمما أظھره القوم [

و قد تناصرت الروایات بما أظھره القوم عند الوفاة من التصریح بما بیناه، و إن کان ثابتا 
  .باألدلة فاقتضی تأکیده

  :فمن ذلك
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کْشِفْ بَیْتَ فَاطِمَةَ لَیْتَنِي لَمْ أَ: ثَلَاثٌ فَعَلْتُھُنَّ لَیْتَنِي لَمْ أَفْعَلْھُنَّ: قَوْلُ أَبِي بَکْرٍ فِي حَدِیثٍ طَوِیلٍ

 عَلَیْھَا السَّلَامُ وَ لَوْ کَانَ مُغْلَقاً عَلَی حَرْبٍ، وَ لَیْتَنِي یَوْمَ السَّقِیفَةِ کُنْتُ ضَرَبْتُ عَلَی یَدِ أَحَدِ
  .الرَّجُلَیْنِ فَکَانَ الْأَمِیرَ وَ کُنْتُ الْوَزِیرَ

ھم الیوم من الھجوم علی باب فاطمة و ھذا منه نصّ بما تقوله الشیعة و تأباه عامة مخالفی
علیھا السالم، و نصّ علی قبیح ما أتاه في ذلك، و برھان واضح علی قبیح والیته یوم 
السقیفة، النّھا لو کانت حسنة لم یتمنّ فقدھا، و إن کانت حسنة فإنما تأسّف علی ما أوجبته 

  .من القبائح، إذ ال بدّ من وجه قبیح له تأسّف
  :و من ذلك

  .وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ کَفَافاً أَلَّا عَلَيَّ وَ لَا لِي:  عُمَرَ عِنْدَ وَفَاتِهِ قَوْلُ
  .و ھذا موضح عن علمه من نفسه بقبح ما أتاه بخالفته

  و
  .إِنِّي أَکْرَهُ أَنْ أَتَحَمَّلَھَا حَیّاً وَ مَیِّتاً: اسْتَخْلِفْ، فَقَالَ: وَ قَدْ قِیلَ لَهُ  قَوْلُهُ

  .ت خالفته للّه رضی لکان تحمّلھا قربة إلیه سبحانه ال یجوز لمسلم التملّص منھاو لو کان
یَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَ رَاضُونَ أَنْتُمْ عَنِّي  -وَ قَدْ جَمَعَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَعْدَ مَا طُعِنَ -:قَوْلُهُ

ي یُسْخِطُ عَلَیْكَ، فَأَعَادَ الْکَلَامَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَجَابَهُ رَجُلٌ وَ مَنْ ذَا الَّذِ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا أَشْعَرْنَا قُلُوبَنَا، إِنَّا وَ اللَّهِ أَشْعَرْنَا قُلُوبَنَا مَا نَسْأَلُ : بِمِثْلِ جَوَابِهِ، فَانْتَھَرَهُ عُمَرُ وَ قَالَ

  .رَّهُ، وَ أَنَّ بَیْعَةَ أَبِي بَکْرٍ کَانَتْ فَلْتَةً نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ یَکْفِیَنَا شَرَّھَااللَّهَ أَنْ یَکْفِیَنَا شَ
  .و ھذا نصّ منه علی قبیح ما فعل

  و
شْیَةُ، وَیْحَكَ، ضَعْ رَأْسِي بِالْأَرْضِ، فَأَخَذَتْهُ الْغَ: قَوْلُهُ لِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ وَ ھُوَ یُسْنِدُهُ إِلَی صَدْرِهِ

وَیْحَكَ ضَعْ رَأْسِي بِالْأَرْضِ، فَوَضَعْتُ رَأْسَهُ بِالْأَرْضِ فَعَفَّرَ : فَوَجَدْتُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:]  قَالَ[
  .وَیْلٌ لِعُمَرَ وَ وَیْلٌ لِأُمِّهِ إِنْ لَمْ یَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ: بِالتُّرَابِ ثُمَّ قَالَ

  .و ھذا تصریح منه بما أضفناه إلیه
  و
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مِنِ اغْتِصَابِي ھَذَا الْأَمْرَ أَنَا وَ أَبُو بَکْرٍ مِنْ : أَتُوبُ إِلَی اللَّهِ مِنْ ثَلَاثٍ: قَوْلُهُ حِینَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ

  .دُونِ النَّاسِ، وَ اسْتِخْلَافِي عَلَیْھِمْ، وَ مِنْ تَفْضِیلِيَ الْمُسْلِمِینَ بَعْضَھُمْ عَلَی بَعْضٍ
  و

مِنْ رَدِّي رَقِیقَ الْیَمَنِ، وَ مِنْ رُجُوعِي عَنْ جَیْشِ أُسَامَةَ بَعْدَ إِذْ : بُ إِلَی اللَّهِ مِنْ ثَلَاثٍأَتُو:  قَوْلُهُ
قُبِضَ رَسُولُ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلَیْنَا، وَ مِنْ تَعَاقُدِنَا عَلَی أَھْلِ ھَذَا الْبَیْتِ إِنْ 

  .هِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَلَّا نُوَلِّیَهُ مِنْھُمْ أَحَداًاللَّ
  و ما

: عُمَرَ وَ ھُوَ یَمُوتُ، فَجَعَلَ یَجْزَعُ، فَقُلْتُ] عِنْدَ[کُنْتُ : رَوَوْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْھَادِ قَالَ
قُلْتُ ھَذَا، فَنَظَرَ إِلَيَّ  اللَّهِ وَ کَرَامَتِهِ، فَجَعَلْتُ کُلَّمَا رَأَیْتُ جَزَعَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَبْشِرْ بِرَوْحِ

  .وَیْحَكَ فَکَیْفَ بِالْمُمَاالةِ عَلَی أَھْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ:]  فَقَالَ[
  ]بیان کفر القوم و مناقشة الزیدیة[

ذکرناه من القبائح الواقعة من الثالثة في حال والیتھم بطلب إمامتھم بھا و إذا ثبت حدوث ما 
  .التفاقھم علی ذلك، و إذا بطلت في حال بطلت في کلّ حال باتفاق

و إذا ثبتت إمامة أمیر المؤمنین علیه السالم عقال و سمعا، و اقتضی ثبوتھا ثبوت الصفات 
  .لیه علی أصولنا و أصولھمالواجبة لإلمام له، و فسدت إمامة المتقدّمین ع

ثبت أنّ الواقع منھم و ممن اتبعھم متدینا بإمامتھم من محاربته علیه السالم و غیرھم کفر، 
ألنه ال أحد قال بوجوب عصمة اإلمام إلّا قطع بکفر القوم و من دان بإمامتھم، و ألن کلّ من 

  .أثبت النص علی أمیر المؤمنین علیه السالم قال بذلك
في ھذه الطریقة خالف الزیدیة، النعقاد االجماع بما قلناه، و انقراض األزمان به و ال یقدح 

  .قبل حدوث مذاھب الزیدیة
  .علی أنّ لنا ترتیب االستدالل علی وجه یسقط معه خالف الزیدیة

ال أحد قال بالنص الجليّ إلّا قطع علی کفر القوم، فتخرج الزیدیة من ھذه الفتیا، ألنھا : فنقول
  .نص الجليّتنکر ال
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و ألنّا نعلم و کلّ مخالط من دین أمیر المؤمنین علیه السالم و األئمّة من ذریته علیھم السالم 
القطع علی کفرھم و الدائن بإمامتھم، و قد ذکرنا طرفا من ذلك فیما سلف، و فتیاھم بذلك 

ال یطلقه  حجّة، لکونھم معصومین، و ألن فتیاھم ھذه لو کانت خطأ لکانوا ضالال، و ھذا ما
  .فیھم مسلم

قد : أ فتطعون علی کفر من تابعھم من الصحابة و التابعین و تابعیھم إلی اآلن قیل: إن قیل
جھة التفصیل  إنّ الفتیا مختصّة بتکفیر األعیان علی: مضی في کالمنا ما یغني عن ھذا بقولنا

یعلم ذلك من حال  علمناه متدینا بإمامتھم من الصحابة و غیرھم إلی اآلن، و من لم   بمن
  .ففرضنا فیه الوقف و التجویز لکلّ واحد من الکفر و الفسق

کیف یمکنکم ذلك مع ظاھر إیمانھم، و تدینھم باالسالم، و اجتھادھم فیه، و تقریب : ان قیل
النبي صلّی اللّه علیه و آله لھم، و تعظیمه إیاھم، و منعکم من وقوع الکفر بعد اإلیمان علی 

  .وافاةمذاھبکم في الم
المظاھرة باالیمان و االجتھاد، في أفعاله و بذل األنفس و األموال في نصرته ال یدل علی : قیل

مطابقة الباطن له و ال علی کونه صادرا عن علم قصد به وجھه، إذ کانت ھذه األمور ال 
  .یعلمھا إلّا علّام الغیوب، و إنما یعلم منھا ما نصّ علیه سبحانه

ھم بذلك و وضح البرھان بکفرھم و موتھم علیه، علمنا أنّ االعتقاد فإذا فقدنا النصّ فی
الماضي منھم کان جھال، و إن أظھروا إیمانا أو تقلیدا أو علما لغیر وجھه ال یستحق بھما 
المعتقد ثوابا، لوقوف استحقاقه علی العلم المقصود به و وجھه الّذي له وجب، و وجوب 

  .اقتضاه البرھان القطع علی کفر من کان کذلك حسب ما
فأمّا تعظیم النبي صلّی اللّه علیه و آله، فغیر مسلّم، لفقد دلیله و تعذر إثباته، إذ کان التقریب 

، لحصول ذلك أجمع مع من تجب البراءة   و اإلیناس و المظاھرة ال یدل علی تعظیم لصاحبه
  .منه لکفره

م و المطیع فیه، مشترطا بکون ما علی أنّ المتقرّر من شرعه علیه السالم تعظیم مظھر االسال
أوجبه واقعا لوجھه باتفاق العلماء، فلو  سلّم تعظیمه علیه السالم للقوم لکان جاریا فیه علی 

  .الوجه الّذي شرعه من االشتراط



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٦٢١ 

                                                                                                                                  
   فإذا وضح برھان کفرھم في حیاته علیه السالم بما بیناه، لم ینفعھم تعظیمه علیه

المسلمین من علموه مظاھرا بالعبادة و االجتھاد و ھو منافق  السالم شیئا، کما ال ینفع تعظیم
  .أو مقلد أو عالم لغیر الوجه الّذي تعلّق التکلیف به

  ] ما استدلّ به علی إیمان القوم من الکتاب و السنّة و ردّه[ 
 -و قد تعلّق من ال بصیرة له بأحکام الخطاب في إثبات إیمان القوم و استحقاقھم الثواب

ذلك إلی اثبات إمامتھم، و ردّ ما یذھب إلیه من القطع بکفرھم و خلودھم في لیتوصل ب
بآیات من القرآن و أخبار عن النبي صلّی اللّه علیه و آله، نذکرھا، و نبیّن وجه الشبھة  -النار

  .منھا و سقوطھا
  ] ما استدل به من الکتاب[

نْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُمْ فِي وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِ: قوله تعالی: فمن ذلك
لَھُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّھُمْ مِنْ   الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَضی

  .ي شَیْئاً بَعْدِ خَوْفِھِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِي ال یُشْرِکُونَ بِ
آمنوا، و عملوا الصالحات، و خافوا في بدء االسالم، و استخلفوا : و ھذه صفات القوم: قالوا

في األرض، و آمنوا بعد الخوف، فمنع ذلك من فرقھم بالضالل و دلّ علی صحّة إیمانھم و 
  .إمامتھم
اطن و الظاھر، و أنّ الوعد باالستخالف في اآلیة متوجّه إلی ذوي اإلیمان ما في الب: الجواب

عمل الصالحات، لوجوھھا المخصوصة، و االخالص في العبادة للّه تعالی من اإلشراك و 
   الریاء و غیرھما مما یشوب االخالص، و األمن بعد الخوف للّه تعالی، غیر معیّنین

  .بأسمائھم
صولھم و و قد دللنا علی ضالل المتقدّمین علی أمیر المؤمنین علیه السالم علی أصولنا و أ

الدائنین بوالیتھم، فاقتضی خروجھم من حکم اآلیة، و توجّھھا إلی من تکاملت فیه صفاتھا 
  .من غیرھم

  :علی أنّا لو افترضنا  الکالم في اآلیة من دون ذلك لم یکن لھم فیھا متعلّق من وجوه
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ھم، و افتقارھم في تخصیصھم بھا إلی إقامة برھان علی ثبوت صفات المذکورین فیھا ل: منھا

ثبوته یغني عن اآلیة في المقصود باتفاق، و إذا تعذر ذلك علیھم خرج الظاھر من أیدیھم 
  .بغیر إشکال

أنه ال یخلو أن یکون المراد باالستخالف المذکور في اآلیة توریث دیار الکفار، کقوله : و منھا
مْ وَ دِیارَھُمْ وَ أَمْوالَھُمْ وَ أَرْضاً لَمْ تَطَؤُھا ، وَ أَوْرَثَکُمْ أَرْضَھُ... ،   وَ أَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِیلَ: تعالی

... ،   وَ ھُوَ الَّذِي جَعَلَکُمْ خَالئِفَ الْأَرْضِ... ،   وَ یَسْتَخْلِفَکُمْ فِي الْأَرْضِ فَیَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ... 
  .إِنْ یَشَأْ یُذْھِبْکُمْ وَ یَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِکُمْ ما یَشاءُ 

إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً : أو الخالفة علی العباد و تدبیر البالد، کآدم علیه السالم في قوله
یا داوُدُ إِنَّا : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً ، و داود في قوله: ، و طالوت في قوله تعالی

رَبِّ اغْفِرْ : ، و سلیمان في قوله سبحانه  بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْکُمْ
  رِهِلِي وَ ھَبْ لِي مُلْکاً ال یَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَھَّابُ فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّیحَ تَجْرِي بِأَمْ

ءٍ ، و ھارون علیه السالم  الطَّیْرِ وَ أُوتِینا مِنْ کُلِّ شَيْ یا أَیُّھَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ: ، و قوله تعالی
، و رسول اللّه صلّی   لِأَخِیهِ ھارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ  وَ قالَ مُوسی: في قوله تعالی

ن للناس، و علم من ، فکا  وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ: اللّه علیه و آله في قوله تعالی
  .دینه صلوات اللّه علیه و آله کونه خلیفة علی أھل األرض و رئیسا لجمیعھم

  .و ظاھر التصرف في البالد و أھلھا بالقھر و االضطرار
فان کان أراد األول فال مزیة لبعض المستخلفین في الدیار علی بعض، و لیس من الخالفة 

  .ء المطلوبة في شي
الثاني فھو خطاب لغیرھم، لعدم النص أو ما یستند إلیه من المعجز  و إن أراد علی الوجه

  .علی استخالفھم، کاستخالف من ذکرناه من األنبیاء علیھم السالم
أنّ ثبوت خالفتھم من اختیار مأذون لھم فیه یقتضي إضافتھا إلیه : و ال یعترض ھذا قولھم

  :تعالی من وجوه
  .د نصّ علی االختیار، و قد بیّنا فساد ذلكأنه مبني علی أنّ اللّه تعالی ق: أحدھا
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أنّ من أذن لغیره أن یختار وکیال لنفسه أو وصیّا من بعده فاختار، فانّ الوکیل وکیل له : و منھا

ھذا وصيّ فالن، و ھذا وکیله، و إن کانت : و الوصي کذلك، دون من أذن له، و ال یقول أحد
  .الوکالة و الوصیة بإذنه

آلیة یقیّد وقوع االستخالف للمذکورین فیھا به تعالی، کاستخالف من أنّ ظاھر ا: و منھا
قبلھم، و قد علمنا أنّ اللّه تعالی لم یستخلف أحدا منھم باختیار األمة، و إنّما دلّ علی ذلك 

  .بمعجز أو نصّ یستند إلی معجز، فیجب کون المستخلفین بھا کذلك
النصّ من الکتاب و السنة و المعجز علی  و ھذا یختصّ اآلیة بأئمتنا علیھم السالم، لثبوت

  .خالفتھم
و ال یجوز أن یرید تعالی االستخالف علی الوجه األخیر، ألنه سبحانه أضافه إلیه، و ذلك 
یقتضي حسنه و إباحة التصرف له، و تملّك البالد و العباد علی جھة الغلبة قبیح ال یجوز 

  .کلّ حالإضافته إلیه سبحانه، و ال یحسن معه التصرف علی 
من حیث تمّ لھم تملّك أمر األمة و  -فان جاز للمجبّرة إضافة خالفتھم إلی اللّه تعالی

لم یجز ذلك ألھل العدل، و یلزمھم علیه إضافة خالفة کلّ متغلّب  -تصریفھم علی إرادتھم
یة، و إلی اللّه تعالی من بني أمیة و بني عباس، بل عبّاد األصنام، فان التزموا ذلك ارتفعت المز

لم ینازعھم في استحقاق القوم سمة الخالفة علی الوجه الذي یستحقه کلّ متغلّب و ظالم، إذ 
ء، و إنما یمنعھم من إثبات  ذلك صریح مذھبنا المدلول علیه، و لیس مما یریدونه في شي

خالفتھم علی وجه یحسن معه إضافتھا إلی اللّه تعالی حسب ما اقتضته اآلیة، فأمّا علی وجه 
  .بح ال یجوز مع إضافتھا إلی اللّه تعالی فغیر منازعین فیه، و اآلیة أجنبیة منهیق

قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِیدٍ تُقاتِلُونَھُمْ   قُلْ لِلْمُخَلَّفِینَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلی: قوله تعالی: و منه
اً حَسَناً وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا کَما تَوَلَّیْتُمْ مِنْ قَبْلُ یُعَذِّبْکُمْ عَذاباً أَوْ یُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللَّهُ أَجْر

  .أَلِیماً 
و أولو البأس ھم أھل الردّة و الروم و فارس، و الداعي إلی قتالھم أبو بکر و عمر و عثمان، 

  .و قد تضمّنت اآلیة فرض طاعتھم، فاقتضی ذلك إیمانھم و إمامتھم
  :جوهمن و: و الجواب
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أن اآلیة نزلت في المتخلّفین عن الحدیبیة بعد األمر بمنعھم من الخروج إلی خیبر ذات : منھا

المغانم، المنصوص علی منع ھؤالء المخلّفین منھا، فاقتضت اختصاص الدعوة بالنبيّ صلّی 
اللّه اللّه علیه و آله، و قد دعی بعد خیبر إلی حنین و فتح مکّة و تبوك و غیرھن باتفاق، ألنّ 

تعالی حرّم حضور خیبر و مغانمھا علی المخلّفین عن الحدیبیة بإجماع و نص التنزیل في 
مَغانِمَ لِتَأْخُذُوھا ذَرُونانَتَّبِعْکُمْ یُرِیدُونَ أَنْ یُبَدِّلُوا   سَیَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلی: قوله تعالی
أمر به من تحریم الخروج الی خیبر  علی المخلّفین عن ما : ، یعني سبحانه  کَالمَ اللَّهِ

قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا کَذلِکُمْ قالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَیَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ : الحدیبیّة، فقال رادّا علیھم
  :کانُوا ال یَفْقَھُونَ إِلَّا قَلِیلًا  اآلیة، ثم قال سبحانه

  :اآلیة، یرید سبحانه   لِلْمُخَلَّفِینَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ قُلْ: عقیب ھذه اآلیة
ھؤالء المخلّفین عن الحدیبیة، و ذلك دالّ علی أنّ الداعي لھم ھو النبي صلّی اللّه علیه و آله، 

تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَ لَنْ  طائِفَةٍ مِنْھُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ  فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلی: لقوله
  .تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُو�ا إِنَّکُمْ رَضِیتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ 

  :و تضمّن ھذه اآلیة للخبر عن نفي الخروج معه و قتال األعداء أبدا باطل من وجھین
خیبر في المخلّفین عن أنّ اآلیة المتعلّق بھا في إمامة القوم نزلت في سنة ست بعد : أحدھما

الحدیبیة باتفاق العلماء بالتفسیر و ما یقتضیه ظاھرھا علی ما بیّناه، و ھذه اآلیة نزلت في سنة 
تسع في المخلّفین عن تبوك، و إذا کان المراد من المخلّفین بآیة الفتح غیر المخلّفین بآیة 

  .براءة علی تبوك سقط التعلق
فَإِنْ تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللَّهُ أَجْراً : بالدعوة للثواب بقوله تعالیو أیضا مخلّفي آیة الفتح معرضون 

حَسَناً ، و مخلّفي آیة براءة مقطوع علی کفرھم و عذابھم و موتھم علیه و مصیرھم إلیه في 
الْخالِفِینَ وَ ال  إِنَّکُمْ رَضِیتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ: سیاق اآلیة، برھان ذلك قوله سبحانه

قَبْرِهِ إِنَّھُمْ کَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ ھُمْ   أَحَدٍ مِنْھُمْ ماتَ أَبَداً وَ ال تَقُمْ عَلی  تُصَلِّ عَلی
ي الدُّنْیا وَ تَزْھَقَ فاسِقُونَ وَ ال تُعْجِبْكَ أَمْوالُھُمْ وَ أَوْالدُھُمْ إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُعَذِّبَھُمْ بِھافِ

، فوجب أن یکون المذکورون في آیة براءة غیر أولئك، للقطع علی   أَنْفُسُھُمْ وَ ھُمْ کافِرُونَ
  .عقاب ھؤالء و کفرھم و موتھم علی ذلك، و تعریض أولئك بالطاعة و الثواب



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٦٢٥ 

                                                                                                                                  
، و ذلك أنّ إضافتھا إلی القوم فرع لصحة کونھم دعاة إلی الجھاد علی وجه یحسن: و منھا

  .فرع لثبوت إمامتھم، و قد بینا فسادھا علی أصولنا و أصولھم، فاقتضی ذلك قبح دعوتھم
و إذا وجب ذلك، فلو کان الداعي غیر النبي صلّی اللّه علیه و آله لوجب أن یکون أمیر 
المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السالم، ألنه لم یدع أحد بعد النبي صلّی اللّه علیه و آله 

مخلّفین دعوة صحیحة غیره بنصّ النبي صلّی اللّه علیه و آله علی قتال الناکثین و القاسطین ال
  .و المارقین، و ثبوت إمامته في حال دعوته باجماع

، و محاربوا   تُقاتِلُونَھُمْ أَوْ یُسْلِمُونَ: و ال یقدح في کونه داعیا قوله سبحانه في المدعوّ إلیھم
  .علي علیه السالم مسلمون

  .ألنھم عندنا و عند أکثر أھل العدل لیسوا مسلمین
أما نحن، فلما قدّمناه من الفتیا بکفر جاحد النصّ و محارب المنصوص علیه، و ألنّا نعلم من 
حال القوم استحالل دمه و ذریته و شیعته، و استحالل دماء أھل االیمان کفر، و ألنه و 

  .أصحابه کانوا مصرّحین بکفرھم
  و

یا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ : ، وَ اللَّهِ مَا قُوتِلَ أَھْلُ ھَذِهِ الْآیَةِ حَتَّی الْیَوْمِ لَیْهِ السَّلَامُقَوْلُهُ عَ
 تُقاتِلُونَ قَوْماً أَ ال  الی قَوْلِهِ  فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّھُمْ ال أَیْمانَ لَھُمْ: ، وَ مِنْ طُرُقٍ أُخَرَ  عَنْ دِینِهِ

  .  نَکَثُوا أَیْمانَھُمْ
  .، و لو کانوا مسلمین لکان واصفھم بالکفر ضاال، و ھذا ما ال یطلقه مسلم

   و التفاق النقلة علی
  .سِلْمِي حَرْبُكَ یَا عَلِيُّ حَرْبِي وَ سِلْمُكَ:  قَوْلِهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ

لتغایرھما، فلم یبق إلّا أنه أراد أن حکم حربك و محاربك حکم  ، و أنّه لم یرد نفس حربه،
حربي و محاربي، و حرب النبي صلّی اللّه علیه و آله کفر، و محاربه کافر، فیجب الحکم 

  .علی حربه و محاربه بذلك
و أمّا من خالفنا من أھل العدل، في اعتقادھم أنّ الواقع منھم کبیرة یخرج عن سمة االسالم 

  .ق، و إذا لم یکونوا مسلمین صحّ تعلّق الخطاب بھمإلی الفس
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  :علی أنّ االسالم في اللغة ھو االستسالم، و لم یکونوا کذلك، إذ یقول سبحانه

یرید یستسلمون، علی أصل الوضع، و بھذا الوجه یسقط خالف المجبر، و إن    أَوْ یُسْلِمُونَ
  .اھبھم الفاسدةکان ساقطا بما تقدّم من األصول الصحیحة المنافیة لمذ

علی أنّا لو سلّمنا أنّ الداعي في اآلیة من ذکروه، لم یقتض ذلك إمامتھم، ألنّ األمر بقتال 
الروم و فارس متقدّم من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، فالمجیب لھذه الدعوة طائع للّه و 

ما فلذلك استحق رسوله صلّی اللّه علیه و آله فلذلك استحقّ الثواب، و المتولي عاص لھ
العقاب، و قتال المرتد عن الملّة المجاھر بالحرب واجب علی کلّ مسلم إماما کان الداعي 
لھم أم مأموما باتفاق، فصارت إجابة ھذا الداعي واجبة لکونھا إلی واجب، و التولي عنھا 

زم قبیح لکونه إخالل بواجب، ألنّ طاعة الداعي مفترضة علی کلّ حال، بل لکونھا لحق ال
  .بغیر دعوة من دعی إلیه

یا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّھُمْ وَ : قوله تعالی: و منه
  .اآلیة   یُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکافِرِینَ

حد قابل المرتدین غیر أبي بکر، فیجب توجّه الخطاب إلیه، و ذلك ینافي ما و ال أ: قالوا
  .تقوله الشیعة فیه

أن المأتيّ بھم لقتال المرتدین موصوفین في اآلیة بصفات تجب علی من ادعي : و الجواب
  .لشخص أو أشخاص أن تدلّ علی تکاملھا له أو لھم

ذا یقتضي القطع علی إیمانھم و علوّ منزلتھم و ھ -بأنّھم یحبّون اللّه و یحبّھم: و ھي وصفھم
و کونھم ذوي ذلّة و رفق بأھل االیمان، و عزّة و شدید وطي علی الکفّار،  -عند اللّه تعالی

  .، في شقّ ممّا وصفھم به سبحانه مجاھدین في سبیل اللّه، ال یَخافُونَ لَوْمَةَ الئِمٍ
، و إن ثبت ذلك   ونه المقاتل للمرتدینفلیثبتوا تکامل ھذه الصفات ألبي بکر لیسلم لھم ک

  .یغنھم عن اآلیة في المقصود، و ھیھات، علی أنّا نتبرع ببیان خروج أبي بکر منھا
  معلوم انھزامه و الثاني له بخیبر، و: فنقول

  : قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ
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غَیْرَ فَرَّارٍ یُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ یُحِبَّانِهِ، فَأَعْطَاھَا  لَأُعْطِیَنَّ الرَّایَةَ غَداً رَجُلًا کَرَّاراً

  .عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ
، فاقتضی ذلك ثبوت محبّته للّه تعالی و رسوله صلّی اللّه علیه و آله و محبتھما له، و الحکم 

  .قتضی اآلیةله بالکرّ، و انتفاء ذلك عنھما، فخرجا عن م
و بعد، فإنّه و صاحبه لم یکونوا من أھل الذلّة علی المؤمنین، لغلظتھم علی أھل بیت نبیّھم 

  .علیھم السالم، و علی سعد بن عبادة و الزبیر و سلمان و بالل
ال أمثل في أشعارکم و أبشارکم،    و إذا عصیت فاجتنبوني: و قد صرّح أبو بکر بذلك فقال

  .یفة من غیر استحقاق، علی ما بیناهمع ما صنعه ببني حن
  .و وصف الصحابة عمر بالغلظة، و ثبوتھا له بظاھر أفعاله

  .و حال عثمان بذلك و إقدامه بالضرر القبیح و االستخفاف بأھل االیمان ظاھرة
و ال من أھل العزّة علی الکفّار و ال المجاھدین باتفاق، علی خلوّ ذکرھم بنکایة في کافر أو 

  .ء من مواقف الجھاد، و ثبوت ذلك أجمع لعلي علیه السالم و شیعته عناء في شي
فیجب خروجھم من مقتضاھا، و توجّھھا إلیه علیه السالم و إلی من اتبعه مخلصا في قتال 

  .المرتدین
ما فِي قُلُوبِھِمْ  مَلَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِ: قوله تعالی: و منه

  .فَأَنْزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیْھِمْ وَ أَثابَھُمْ فَتْحاً قَرِیباً 
أبو بکر و عمر و کثیر ممن تابعھم و رضي بھم من جملة المبایعین باتفاق، فیجب : قالوا

  .توجّه الرضوان إلیھم، و ذلك یمنع من کفرھم، و یقتضي ثبوت إیمانھم و إمامتھم
  :ن وجوهم: و الجواب

أنه ال حجّة لھم فیھا علی أصولھم، لجواز الکفر بعد االیمان و السخط بعد الرضوان : منھا
عندھم، فعلی ھذا لو سلّم توجّه الرضوان إلی المبایعین لم یمنع من السخط بما أحدثوه بعد 

ما البیعة من جحد النص و غیره ممّا بیناه، کما لم یمنع ذلك من فسق طلحة و الزبیر و غیرھ
  .من جملة المبایعین علی ما أوضحناه
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إِنَّ الَّذِینَ : أنّ الرضوان علی البیعة مشترط بالوفاء بما ھي بیعة علیه، بدلیل قوله تعالی: و منھا

  وَ مَنْ أَوْفینَفْسِهِ   یُبایِعُونَكَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیھِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلی
اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً ، فلیدلّوا علی وفائھم بالبیعة، و لن یجدوا سبیال ]  عَلَیْهُ[بِما عاھَدَ 

  .إلیه، بل المعلوم نکثھم بھزیمتھم عقیب ھذه البیعة بخیبر، فخرجا من الظاھر
ھا قربة إلی اللّه تعالی، کسائر أنّ الوعد بالرضوان علی البیعة مشترط بإیقاعھا لوجھ: و منھا

الطاعات، فلیدلّوا علی وقوع بیعتھما و من اتبعھما علی ھذا الوجه، و ھیھات، بل الواقع من 
عمر في ذلك الیوم برھان واضح علی ما شرحناه علی تعرّي أفعالھما من الوجه الّذي 

ی ثبوت إیمانھم یستحق به الرضوان، فیختص بمن ثبت إیمانه من المبایعین، فلیدلّوا عل
لیسلم لھم الظاھر، بل لیسعون بثبوته عنه، و لن یستطیعوه، و أنّی لھم به، و قد قامت 

  .البراھین السالفة بضاللھم
أنّ الرضوان في اآلیة متوجّه إلی المؤمنین عند اللّه تعالی، المبایعین لوجه اللّه، : و منھا

السکینة  ة في المستقبل، المنزول علیھم لذلكالمعلوم ما في قلوبھم من االیمان و الوفاء بالبیع
المقارنة للطمأنینة و النصر، المثاب علیھم بالفتح القریب الکائن بھم و علی أیدیھم، و لم 

ء غیر ظاھر البیعة، لتعرّیھم من اإلیمان و إیقاع  یحصل القوم بحمد اللّه من ھذه الصفات شي
انتفاء السکینة عنھم، و نکث البیعة  البیعة لوجھھا بحجّة النص الکاشف عن کفرھم، و

  .للھزیمة الواقعة منھم، و تعرّیھم بالفتح من الفرار
و إذا ثبت ھذا، فنحن و إن شککنا في خروج کثیر من المبایعین عن ھذا الرضوان أو 
دخولھم فیه، فلسنا نشكّ في خروج القوم الّذین ادعي توجّه الرضوان إلیھم عنه بخروجھم 

عنھم في اآلیة، و یخصّص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه  عن صفات المرضيّ
  .السالم به و من کان في حیزه من المؤمنین، لثبوت الصفات له بإجماع

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَھُمْ تَراھُمْ رُکَّعاً : قوله تعالی: و منه
جَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سِیماھُمْ فِي وُجُوھِھِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُھُمْ فِي سُ

سُوقِهِ یُعْجِبُ   عَلی  التَّوْراةِ وَ مَثَلُھُمْ فِي الْإِنْجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى
  .عَظِیماً رَّاعَ لِیَغِیظَ بِھِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْھُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً الزُّ
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فأخبر سبحانه بالمغفرة للّذین معه و ھم أصحابه، و ذلك ینافي قولکم بضاللھم و : قالوا

  .المبایع لھم
  :و الجواب من وجوه

في الزمان و ال المکان و ال علی ظاھر االسالم، ألنه   وَ الَّذِینَ مَعَهُ: نّه تعالی لم یرد بقولهأ: منھا
ال مدحة في ذلك، و اآلیة مختصّة بمدح المذکور فیھا و القطع علی ثوابه، و ذلك یدل علی 

جعلوا اآلیة  المؤمنین حقا، فلیدلّ الخصوم علی ثبوت إیمان من  إرادته سبحانه ب الَّذِینَ مَعَهُ
مدخوله عند اللّه، لیسلم لھم الظاھر، بل ثبوته مغن في المقصود عنه باجماع، و لن یجدوه، 

  .بل الثابت ضاللھم بالبرھان المانع من ثبوت البرھان و استحقاق الرضوان
أنّ المذکورین فیھا موصوفون بصفات معلوم خلوّ القوم منھا، و تکاملھا ألمیر : و منھا

حمزة علیھم السالم، و خاصّة شیعتھم، کعمّار و أبي ذر و مقداد و سلمان و أبي المؤمنین و 
و ابن مسعود و بریدة و جابر و خزیمة و سعد و ولده قیس و سعد بن معاذ و في أمثالھم، 

  .فیجب إخراجھم من حکمھا و تخصیصه بھؤالء
  .لكوصفھم بالشدّة علی الکفار، و کلّ متأمّل یعلم خلوّھم من ذ: فمن ذلك

  .الرحمة بأھل اإلیمان، و قد بینا کونھم بخالف ذلك: و منه
ابتغاؤھم بالطاعات فضل اللّه و رضوانه، و ال یکون کذلك من تخلّف عن أسامة، و لم : و منه

یحضر جھاز رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رغبة في الدنیا، و جعل أفعال اآلخرة یوم 
در العمّال، و اقترض من بیت المال، و خصّ بمال اللّه بني السقیفة ذریعة إلی الخالفة، و صا

أمیّة أعداء الدین في الجاھلیّة و االسالم، إلی غیر ذلك مما سطرناه، و حال متّبعھم في ذلك 
  .کحالھم

وصفھم بالنصر للّه و لرسوله علیه السالم، و ذلك مختصّ بالجھاد و بذل األنفس و : و منه
  .ك بغیر إشکالاألموال فیه، و لیسوا کذل

  .و ھذه الصفات متکاملة فیمن ذکرناه، فیجب توجه المدحة إلیھم دون ھؤالء الضالل
وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُھاجِرِینَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِینَ اتَّبَعُوھُمْ : و من ذلك قوله تعالی

  .  بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْھُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ
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و المتقدّمون علی أمیر المؤمنین علیه السالم و أکثر من عقد لھم و بایعھم من جملة : قالوا

ھؤالء المذکورین، و قد أخبر سبحانه برضاه عنھم و استحقاقھم الثواب، و ذلك مناف لما 
  .یقولونه فیھم

  :و الجواب من وجوه
قربة للّه  لوجھه المخصوص أنّ الوعد في اآلیة متوجّه إلی من وقع سبقه و اتباعه: أحدھا

تعالی، فلیدلّوا علی کون القوم کذلك لیتوجّه الرضوان إلیھم، و لن یجدوه، بل الموجود 
  .ضاللھم و خروج أفعالھم من قبل الطاعات بما وضح برھانه سالفا

ه أنّ الرضوان مشترط بالموافاة، و لم یواف القوم بما سبقوا إلیه، لردّھم أمر رسول اللّ: و ثانیھا
  .صلّی اللّه علیه و آله في وصیته، و ما أتوه إلی أھله بما بیناه

أنّ وقوع السبق موقع القربة ال یمنع من عصیان في المستقبل، إمّا فسق علی مذاھب : و ثالثھا
الکلّ أو کفر علی مذاھب الخصوم، و إذا صحّ ذلك جاز تقدیر وقوع سبقھم موقعه، و إن 

من طلحة و الزبیر و عمرو بن العاص و أمثالھم من  عصوا عصوا من بعده، کوقوع ذلك
السابقین و التابعین، و قطعنا علیھم به، لما أتوه إلی أھل بیت نبیھم علیھم السالم من بعده، 
فلیستنفذ الخصم لمنعنا من ذلك جھده إن استطاعه، و إلّا فالحجّة الزمة له و اآلیة خطاب 

ص من السابقین و التابعین، و ھم کثیر معیّن و غیر لغیرھم، و ھم الذین لم یتدینوا بجحد الن
  .معیّن

ال یَسْتَوِي مِنْکُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً : قوله تعالی: و من ذلك
  .  مِنَ الَّذِینَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا وَ کُل�ا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنی

  .و ھذه صفة المذمومین عندکم الممدوحین في اآلیة: قالوا
أنّ الخطاب في اآلیة متوجّه إلی من أنفق و قاتل قبل الفتح من المؤمنین عند اللّه : و الجواب

تعالی متقرّبا بھما للوجه الّذي شرّعا، فلیدلّوا علی تکامل ھذه الصفات للقوم لیسلم لھم 
ختص الکالم به و سقط تعلقھم باآلیة، و إن ال یفعلوا فال یقع المقصود، فان یتعرضوا لذلك ی

  .لھم فیھا
  .و کذلك القول في جمیع ما مضی من اآلیات و یأتي، فلیتأمّل لتقع المضایقة فیه
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  .علی أنّا نتبرّع ببیان تعرّي القوم من صفات المذکورین في اآلیة

علی تعرّیھم منه بما ال یختل علی متأمّل، فقد دللنا  -الّذي ال تصحّ قربة من دونه -أمّا اإلیمان
  .فمنع من توجّه الخطاب إلیھم
  :و أمّا اإلنفاق، فیفتقر علی أمور

ثبوت المال للمنفق، و تعیین الزمان الواقعي فیه، و الجھة المتصرّف فیھا، و کونه قربة : منھا
  .إلی اللّه تعالی، و کلّ مقصود

کونه صیاد القماري بمکة، فلمّا أضرّ صار منادیا لمائدة أما المال، فالمعلوم من حال أبي قحافة 
عبد اللّه بن جذعان، و أبو بکر في الجاھلیّة خیّاطا، و في االسالم یبیع الخلفان، و عمر في 
الجاھلیة جزّارا، و في االسالم کلّا علی غیره من المسلمین، و قد عدّ  الناس األغنیاء من 

  .فّان و ابنه عثمانقریش فلم یعدّھما أحد، و عدّوا ع
و أمّا الزمان، فال یخلو أن یکون قبل الھجرة أو بعدھا، و في أيّ الحالین کان اقتضی حصول 

  .العلم بوجه الذي وقع فیه اإلنفاق من حالتي مکة و المدینة
و کذلك القول في الجھة ممّا یجب العلم بعینھا، أ في مصالح حال النبي صلّی اللّه علیه و آله 

ء منه  ین له، أو مداراة الکفّار، أو تجییش الجیوش و کلّ ذلك ال سبیل إلی إثبات شيو المتبع
ء غیر ابتیاع بالل و  بیقین، و إنّما ھو مختصّ باالرجاف، ال یجد مدّعیه سبیال إلی إثبات شي

عتقه، و ھو من أوضح برھان علی عدم اإلنفاق، الختصاص الدعوى به، مع بعده من صفة 
  .اإلنفاق

  .ا الجھاد، فقد بینا خلوّ القوم منه، و ثبوت ضدّه من االنھزام في موطن بعد موطنو أمّ
و إذا خلوا من دعوى القتال الثابت في اآلیة بغیر شبھة، فلو ثبت االنفاق لم ینفع، ألنّ الوعد 
في اآلیة یتوجّه إلی من جمع بینھما، دون من انفرد بأحدھما، و بھذا یخرج عثمان من 

، لخروجه عن جملة المجاھدین و إن کان له إنفاق، و انتفاء الصفتین عنھم أو مقتضی الظاھر
  .أحدھما کاف في خروجھم عن مقتضی اآلیة

لم یقتض توجه الخطاب إلیھم، ألنه ال  -مع تعذر ذلك -و لم سلّم کونھم ذوي إنفاق و قتال
  .حکم و ال نفاق و ال قتال من دون االیمان الّذین ھم براء منه
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ار صحتھما لو ثبت إیمان فاعلھما إلی إیقاعھما للوجوه الشرعیة علی جھة االخالص، و الفتق

  .فلیثبتوا ذلك
لغیر وجھھما، أنّھما لو  -لو کانا ثابتین -و مما یوضح نفي القتال و االنفاق عنھم، أو وقوعھما

یھم کانا کذلك لوجب النصّ علیھما به و ارتفاع اللبس فیه، کجھاد علي و حمزة و جعفر عل
السالم و أمثالھم المعلوم ضرورة ثبوت النصّ بوقوعه موقع المستحقّ، و تعظیم الرسول صلّی 
اللّه علیه و آله ألجله، و شھادته لھم به، و نزول القرآن بإیثار علي علیه السالم علی نفسه و 

عالنیة، و أھله المسکین و الیتیم و األسیر، و تصدّقه في حال الرکوع و لیال و نھارا و سرّا و 
تقدیمه علی المناجاة دون سائر األمة، و حصول االجماع بذلك و النص علی وقوعه موقع 

  .القربة و القطع بثوابه
مع وجوب عموم العلم به لو کان ثابتا،  -و لمّا فقدنا ذلك، و اختصّ الدعوى له باالرجاف

ج به، و انتفاء جمیع لعلوّ کلمة من یضاف إلیه، و کثرة االتباع، و قوّة الدواعي لالحتجا
علمنا انتفاءه، أو وقوعه علی وجه ال یستحقّ به  -الصوارف عن الناقل و عظیم النفع له بنقله

  :ثوابا، و إلحاقه بانفاق من نصّ اللّه تعالی علی حال إنفاقه بقوله تعالی
اللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ ال یَأْتُونَ الصَّالةَ إِلَّا وَ ھُمْ وَ ما مَنَعَھُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْھُمْ نَفَقاتُھُمْ إِلَّا أَنَّھُمْ کَفَرُوا بِ

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ کَرْھاً لَنْ یُتَقَبَّلَ   ، و قوله سبحانه  وَ ال یُنْفِقُونَ إِلَّا وَ ھُمْ کارِھُونَ  کُسالی
إنفاق ھؤالء المذکورین، مع مظاھرتھم ، فنصّ تعالی علی قبح   مِنْکُمْ إِنَّکُمْ کُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِینَ

باالسالم، لوقوعه لغیر الوجه المعتبر في القبول و استحقاق الثواب، و بھذا یسقط التعلّق 
  .بانفاق عثمان و من یدّعی له بانفاق ممن لم یعلم وقوعھما علی الوجه المخصوص

به خروجھم منھا بما  و إذا لم یکن توجّه الخطاب في اآلیة إلی من ذکروه قطعا، بل المقطوع
أوضحناه، وجب توجّھھا إلی من ثبت إیمانه و جھاده و إنفاقه بما أوضحناه،و وجب توجّھھا 
إلی من ثبت إیمانه و جھاده و إنفاقه علی جھة اإلخالص قبل الفتح و بعده، کعلي و حمزة 

و سلمان و السالم، و زید بن حارثة و عبد اللّه بن رواحة و سعد و عمّار    و جعفر علیھم
أبي ذر و مقداد، و أمثالھم ممن أجمع المسلمون علی ثبوت جھادھم قبل الفتح و بعده، و 
إنفاق قوم منھم و وقوع ذلك موضع الرضوان، و إلی من کان کذلك عند اللّه تعالی ممن لم 
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، نعرفه علی جھة التعیّن، و ال علمنا خروجه عن االیمان، و وقوع األفعال الشرعیة منه موقعھا

  .کالقوم المذکورین
إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا : قوله تعالی: و من ذلك في أبي بکر خاصّة

ینَتَهُ عَلَیْهِ وَ ثانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ ھُما فِي الْغارِ إِذْ یَقُولُ لِصاحِبِهِ ال تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکِ
  .أَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْھا 

في مثل تلك الحال الّتي ال یطّلع علیھا إلّا المخلصین    فاختصّ علیه السالم بمصاحبته: قالوا
من األولیاء، و نطق به القرآن بأنّه ثانیه و صاحبه في الطریق و مشارك له في الکون معه، و 

قّ له، و أنّ السکینة نزلت علیه لخوفه و حاجته إلیھا، و غنی النبي أنه علیه السالم شجّعه و ر
  .علیه السالم عنھا

أنه ال فضیلة في القصة، بل ھي دالّة علی النقص، و أنّه لو سلّم مرادھم منھا لم : و الجواب
  .یضرّ فیما قصدناه و لم ینفعھم

   اللّه علیه و آله له، ألنه فأمّا بیان عدم الفضیلة منھا، فلسنا نعلم استصحاب النبي صلّی
إِنَّهُ لَحِقَهُ بِعَدِّ آلَةِ  السَّفَرِ، فَسَأَلَهُ : أَنَّهُ فَقَدَ النَّبِيَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَتَبِعَهُ، وَ قِیلَ:  رُوِيَ

  .الصُّحْبَةَ، فَلَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْ کِتْمَانِهِ
  :و لو کان بأمره الحتمل أمورا

ء من أمره، فلم یجد بدّامن  أنّه کان معه في بیت عائشة بحیث ال یخفی علیه شي :منھا
  .استصحابه، خوفا من إذاعته، إمّا لضعف رأي أو دین

  .لألنس به: و منھا
  .إسالمه ظاھره له و ظنّه به الخیر: و منھا

  .ء من ذلك ما یعصم مما تقوله الشیعة فیه و لیس في شي
عن عدّ، و ال فضیلة فیه، و الغرض به تنبیه المخاذلین في نصرته علیه  و أمّا کونه ثانیا، فمخبر

السالم، علی أنّه تعالی متولّي ذلك منه في ھذه الحال و غیرھا، کما تولّی ذلك في حال کونه 
  .فریدا قرین واحد
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و أمّا کونه معه في الغار، فال یدل علی فضیلة، الشتمال المکان علی الفاضل و المفضول و 

  . فضل له، و إنّما یعلم فضله بغیر الکونمن ال
و تسمیته بالصحبة ال یفید إلّا مجرد المصاحبة في السفر و ظاھر االنقیاد، و کلّ منھما ال یدل 

  .علی الفضل منفردا
  .و التسکین و التشجیع یتوجّه إلی الولي و العدوّ، و ال سیّما في مثل تلك الحال

ھم بمعنی النصرة المقصود بھا النبي صلّی اللّه علیه و آله، و و إخباره علیه السالم إنّ اللّه مع
لو کان متوجّھا إلیھما لم یقتض فضال، ألن المقصود من نصرة النبي علیه السالم و المنع منه 
یقتضي منع الکائن معه في الغار و إن کان کافرا، ألنّھم لو وصلوا إلیه بسوء لوصلوا إلی النبي 

  .لحصولھما في مکان واحد صلّی اللّه علیه و آله،
و نزول السکینة علیه لو سلّم لم یدل علی فضیلة، القتضائھا الطمأنینة و زوال الخوف 
المخوف منه الضرر علی النبي صلّی اللّه علیه و آله، ألنّ ظھور الھلع ممن ھو معه في تلك 

  .سکّنه   الحال ربّما تعدّى إلی معرفة الکفّار بمکانھم، فلذلك
  :لة اآلیة علی نقیصة أبي بکر فمن وجھینو أمّا دال
، ال یخلو أن یکون ناھیا أو مشجّعا، فان کان ناھیا فالنھي یدلّ  ال تَحْزَنْ  قوله تعالی: أحدھما

یك تشجیعا فلم  علی کراھیّة المنھيّ، و النبي صلّی اللّه علیه و آله ال یکره إلّا قبیحا، و إن
و خبّة ، و ذلك شكّ في خبره علیه السالم، ألنّھم یحصل إلّا عن ھلع من الرجل أو خوف أ

ال یختلفون في أنّه صلّی اللّه علیه و آله أطلعه علی ھجرته، و أنّه سبب علوّ الکلمة، فلو وثق 
بھذا الوعد لم یخف من وصول الضرر إلی النبي صلّی اللّه علیه و آله و ال إلی من ھو معه، و 

  .ھذا أعظم من األول
السکینة بالنبيّ علیه السالم مع حاجة أبي بکر إلیھا لخوفه، و أنّھا لم تنزل قطّ تخصّص : الثاني

  :علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و معه مؤمنون إلّا عمّتھم، کقوله تعالی
علیه    لنزلت، فلو کان من جملة المؤمنین   رَسُولِهِ وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ  ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلی

  .السکینة مع حاجته إلیھا في تلك الحال
  .  من أین قلتم إنّ السکینة مختصّة بالنبيّ صلّی اللّه علیه و آله: إن قیل
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و إن کان قد تقدّم ذکر أبي بکر،  - السالم]  علیه - علیه[،  عَلَیْهِ: فیجب رجوع الھاء في قوله

یرجع آخره إلی من تعلّق به أوله، ما لم من حیث کانت عادة المقدّم في الضمیر المتصل أن 
وَ   تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَ أَصِیلًا ، إنّما انقطع الضمیر في: یمنع مانع، کقوله

عن األول، ألن التسبیح ال یلیق بالرسول و یخصّه تعالی، لو ال ذلك لم ینفصل، و   تُسَبِّحُوهُ
کالم العرب ضمیر یتعلّق أوّله بمذکور و أوسطه بمذکور آخر و آخره ألنّه ال یوجد في 

  .بالمذکور األول
  :مختصّة بأبي بکر، مع علمنا بأنّھا في قوله  عَلَیْهِ  فال یجوز أن تکون الھاء في

رَوْھا، و تَ وَ أَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ: متعلّقة بالنبيّ صلّی اللّه علیه و آله بغیر شبھة، و في قوله  نَصَرَهُ
معلوم أنّ المؤیّد بالجنود ھو النبي صلّی اللّه علیه و آله، فیجب أن یکون ھو المنزول علیه 

  .السکینة
  .  وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ ھُمُ الْمُتَّقُونَ: قوله تعالی: و من ذلك فیه خاصة

  .، و فیھا الوعد بالمصدّق للثوابو قد نقل المفسّرون اختصاصھا بأبي بکر: قالوا
  :و الجواب من وجوه

أنّ الراوي لذلك من جھلة المفسّرین، ھم الّذین أوّلوا القرآن بآرائھم، و أضافوا القبیح : منھا
الحواري و الکلبي، و ال اعتداد ] و[إلی اللّه تعالی، و شبّھوه بخلقه، کمقاتل و قتادة و داود 

  .بتأویل من ھذه حاله
  .فھو معارض بما رواه ابن عباس و مجاھد و غیرھما من علماء التفسیرو بعد، 

   فمنھم من
  .النَّبِيُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ  وَ صَدَّقَ بِهِ  جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ  الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ  رَوَى

   و منھم من
أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ   وَ صَدَّقَ بِهِ  هِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِرَسُولُ اللَّ  الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ  رَوَى

  .السَّلَامُ
  .، و ھو أوالھا، ألنّه أول المصدّقین به بال خالف
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و ال یقدح في ذلك بما ال تزال جھّالھم یقولونه من صغر سنّه، ألنه علیه السالم لم یکن 

ونه ابن عشر سنین، و قد وجدنا في زماننا من ھو في ھذا السن صغیرا یبعد منه التصدیق، لک
کثیر مما یبعد فھمه عن الکھول، و ألنّ النبي صلّی اللّه علیه و آله دعاه إلی    یدرك فھم

ذلك، و ألنّ النبي صلّی اللّه    االسالم بغیر خالف، و ال یجوز أن یدعو من لیس بکامل، لقبح
  .مدّح ھو به علی أعدائه، و ال وجه لذلك إلّاوقوع سبقه موقعهعلیه و آله مدحه بالسبق، و ت

المدلول    علی أنّا إن وقّعنا فیمن نزلت ھذه اآلیة، فلسنا في خروج أبي بکر منھا ، لضالله
علیه، و تضمنھا الوعد للمذکور فیھا بالثواب، و لفقد برھان علی وقوع تصدیق أبي بکر 

  .لك ألغنی عن اآلیة بال خالفموقعه لیسلم له الوعد، و لو أمکن ذ
  .  وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنی  وَ اتَّقی  فَأَمَّا مَنْ أَعْطی: قوله تعالی: و من ذلك فیه

  .و قد روى المفسّرون أنّه أبو بکر: قالوا
فیه، لما قدّمناه من ضاللته، و تضمّنھا وصفا ال یلیق ]  لیست[أنّا آمنون کون اآلیة : و الجواب

  .بالضالل
و فرضنا ارتفاع ذلك، لکان الظاھر العموم في کلّ معط و مصدّق، فال یجوز تخصیصھا ثم ل

  .إلّا بداللة، و ال داللة في قول المفسّرین
  .و بعد، فروایتھم مختصّة بتصدیقه بحدیقة نخل تسمّی الحسنی

فأوّل ما في ھذا أنّه ال تعرف في الحجاز حدیقة توصف بذلك، و ألنه لو کان الحال کذلك 
، و ھو من التصدیق، و قابله بکذب المتعلّقین باالعتقادات  صَدَّقَ: تصدّق، و لما قال: قالل

  .دون الصدقة، دلّ علی ما ذکرناه
وَ   وَ ال یَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْکُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ یُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبی: قوله تعالی: و من ذلك فیه

جِرِینَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ ال تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ وَ اللَّهُ الْمَساکِینَ وَ الْمُھا
  .  غَفُورٌ رَحِیمٌ

و ھذه اآلیة في أبي بکر و مسطح عند قذفه عائشة، و حرمان أبي بکر إیّاه البرّ، و قد : قالوا
  .خالف ما یقولون فیهسمّاه اللّه تعالی أولي فضل، و ھذا ی

  :و الجواب من وجوه
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أن القول بتخصیص اآلیة بأبي بکر مستند إلی من ذکرناه من جھلة المفسّرین، فال یجوز : منھا

لمثله الرجوع من ظاھر العموم المتضمّن لنھي کلّ مکلف عن التألّ علی حرمان أولي القربی 
  .و المساکین و المھاجرین بجریرة وقعت منھم

د روى جماعة من المفسّرین ما یخالف ذلك، و أنّ مالحاة وقعت بین المھاجرین علی أنه ق
ال تبروھم، فأنزل اللّه اآلیة، : و األنصار في بعض البعث، فشجّ بعض المھاجرین أنصاریا، قالوا

  .و أراد بالقربی قرابة النبي صلّی اللّه علیه و آله
أبي بکر، و ھو واحد، و ظاھر اآلیة الجمع،  أنّ مسطحا لم یکن من قرابة: و یقوّي ھذه الروایة

فصار حملھا علی ھذه الروایة أولی، لمطابقتھا لھا من کلّ وجه و منافاتھا لروایتھم، و أقلّ 
  .أحوالھا أن تعارض ما رووه، فسقط التعلّق بھا

ل، و أنّا لو سلّمنا تخصّصھا بأبي بکر لکانت بالذمّ أولی، لکونه منھیّا بظاھرھا عن فع: و منھا
النھي ال یکون منه إلّا عن قبیح، و إذا کان تالیه وقع علی وجه یقبح، فاآلیة برھان علی نقصه 
و ذمّه، فیکف تجعل داللة علی مدحه و أیضا فانّ الفضل المذکور فیھا المراد فیه الفضل في 

و ال : قال الدنیا و سعة الحال فیھا، ألنّ تعلّق اآلیة بالقصة الّتي ذکروھا یقتضي ذلك، فکأنّه
  .یأتل األغنیاء و ذووا السعة علی منع الفقراء من رزق اللّه تعالی لدیھم

و أراد بالفضل ھاھنا علی مسطح دون غیره، لتخصّص الحکم به، و حصول العلم بأنّ أبا بکر 
  .لم یکن من األغنیاء، ال سیّما بعد الھجرة

  .لّ علیه و ال مانع من قبیحو إذا صحّ ھذا، فالفضل في باب الدنیا لیس بثواب و ال دا
  ]ما استدل به من السنّة[

  :و تعلّقوا من جھة السنّة بأشیاء
  ما: منھا

خَیْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِیهِ، ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَھُمْ، : رَوَوْهُ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ
  .ونَھُمْثُمَّ الَّذِینَ یَلُ

  و
  .اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَکُمْ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی اطَّلَعَ عَلَی أَھْلِ بَدْرٍ فَقَالَ:  قَوْلُهُ
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  و

  .أَصْحَابِي کَالنُّجُومِ بِأَیِّھِمُ اقْتَدَیْتُمْ اھْتَدَیْتُمْ:  قَوْلُهُ
  :و الجواب من وجوه

خالف بین األصولیّین، و ما قصدوا له ال یکفي فیه إلّا ما یوجب أنّ ھذه أخبار آحاد بال : منھا
  .العلم باتفاق

أنه ال یخلو أن یجعلوھا داللة علی نفي القبیح عن کلّ واحد من الصحابة، أو عن : و منھا
  .إجماعھم

نفیه عن کلّ واحد لم ینفعھم،    و األول معلوم ضرورة خالفه في کثیر منھم، و إذا لم یمکن
  .ن من اختلفنا فیه من جملة اآلحاد الخارجین عن موجبهلصحة کو

و الثاني غیر نافع لھم، ألنّا ال نخالف فیه، لوجوب وجود معصوم في کلّ قرن یدلّ دخوله في 
جماعة المجمعین علی صحة إجماعھم، و المقدوح في عدالتھم لیسوا جمیع األمة، و 

  .المعصوم من غیرھم
  .ة بآیات و أخبارأنّ ھذه األخبار معارض: و منھا

  .آیات المنافقین، و ھي کثیرة: فاآلیات
وصفه تعالی لقوم من الصحابة برفع األصوات علی النبي صلّی اللّه علیه و آله و ترك : و منھا 

ال تَرْفَعُوا أَصْواتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ : تعظیمه و توقیره، حتّی نھاھم تعالی عن ذلك بقوله سبحانه
  .  جْھَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَھْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُکُمْ وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَالنَّبِيِّ وَ ال تَ

ال تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِینَ یَتَسَلَّلُونَ : و قوله تعالی
  .  اذاً فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَھُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَھُمْ عَذابٌ أَلِیمٌمِنْکُمْ لِو

وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَھْواً انْفَضُّوا إِلَیْھا وَ تَرَکُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ : و قوله تعالی
، فنصّ علی إیثارھم التجارة و اللھو علی الصالة، و   مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَاللَّھْوِ وَ 

  .القصة مشھورة
  .و مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّنْیا : و قوله تعالی
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لَوْ ال کِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیا وَ اللَّهُ یُرِیدُ الْآخِرَةَ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ : و قوله

یوم بدر، و ھي منافیة لدعواھم للغفران ] نزلت ھذه اآلیة[،   لَمَسَّکُمْ فِیما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ
لما تقدّم و تأخّر من ذنوب أھل بدر، و توبیخھم علی ھزیمتھم یوم أحد و حنین، و سوء 

  .اعتقادھم یوم األحزاب، و اآلیات بذلك ثابتة
  وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلی: و قوله تعالی

  .  عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئاً وَ سَیَجْزِي اللَّهُ الشَّاکِرِینَ  أَعْقابِکُمْ وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلی
ك من اآلیات المتضمّنة لذمّ قوم ممن ھم علی ظاھر الصحبة، إیراد جمیعھا یطول، و غیر ذل

  .و فیما ذکرناه کفایة
  فما: و أما األخبار

حَوْضٍ عِرْضُهُ مَا بَیْنَ  -بَیْنَا أَنَا عَلَی الْحَوْضِ: رَوَوْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ
إِذْ یَأْتِي قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِي أَعْرِفُھُمْ بِأَسْمَائِھِمْ وَ  -صَنْعَاءَ فِیهِ قُدْحَانٌ کَعَدَدِ النُّجُومِبُصْرَى وَ 

یَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَا : أَصْحَابِي أَصْحَابِي، فَیُقَالُ لِي: أَنْسَابِھِمْ، إِذَا دَنَوْا مِنِّي اخْتَلَجُوا دُونِي، فَأَقُولُ
أَلَا : لُا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَإِنَّھُمْ لَمْ یَزَالُوا مُرْتَدِّینَ عَلَی أَعْقَابِھِمُ الْقَھْقَرَى مُنْذُ فَارَقْتَھُمْ، فَأَقُوتَدْرِي مَ

  .بُعْداً، أَلَا سُحْقاً أَلَا سُحْقاً
  و

  .لِفِتْنَةِ الدَّجَّالِ تْنَةِ بَعْضِکُمْ أَخْوَفُ مِنِّيإِنِّي لِفِ -وَ قَدْ ذُکِرَتْ فِتْنَةُ الدَّجَّالِ -:قَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ
  و

  .إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا یَرَانِي بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَنِي:  قَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ
  و

  .تَرْجِعُوا بَعْدِي کُفَّاراً، یَضْرِبُ بَعْضُکُمْ رِقَابَ بَعْضٍ:  قَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ
  و

لَتَسْلُکُنَّ سَنَنَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ، حَتَّی لَوْ دَخَلَ أَحَدُھُمْ فِي جُحْرِ ضَبٍّ :  قَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ
  !.فَمَنْ إِذَنْ: یَا رَسُولَ اللَّهِ الْیَھُودَ وَ النَّصَارَى، فَقَالَ: لَدَخَلْتُمُوهُ، فَقِیلَ لَهُ

  و
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: یَا رَبِّ أُصَیْحَابِي، فَیُقَالُ لَهُ: یُؤْخَذُ بِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِي ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ:  قَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ

  :إِنَّھُمْ لَیْسُوا لَكَ بِأَصْحَابٍ، إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ
  .بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ

  .واردة بما ذکرناه -یطول بذکرھا الکتاب -في أمثال لھذه الروایات
و ھذه أخبار قد سلّمھا الکلّ، و اقترن إلیھا القرآن، فیجب له الرجوع عما رووه، أو تخصیصه 

  .بمن یلیق به، و یتعیّن فرض البرھان علی من ادّعی تخصّصه بمعیّن
  :أن یتکلّم علی کلّ خبر منھا: و منھا

   أما ما رووه أوال، فإنّ
  .خَیْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِیهِ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَھُمْ:  عَلَیْهِ السَّلَامُ قَوْلَهُ

بنو فالن خیر من بني : ، فداللة علی کثرة االخیار في المذکورین دون جمیعھم، کقول القائل
ة األخیار و فالن و بنو فالن أشجع من بني فالن، ال یفید کالم ھذا إلّا ما ذکرناه من کثر

  .الشجعان في إحدى القبیلتین علی األخرى، یؤکد ذلك خروج أکثرھم عن ھذه السمة باتفاق
و لحصول العلم الضروري بوجود أعیان تابعین أفضل من صحابة، و تابعیھم أفضل منھم، و 

  .معاصرین لنا أفضل من کثیر من الصحابة
  و ھو معارض بما

إِنَّ أَفْضَلَ أُمَّتِي قَوْمٌ آمَنُوا بِي وَ لَمْ یَرَوْنِي، خَالَطَ حُبِّي لُحُومَھُمْ وَ :  لسَّلَامُرَوَوْهُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَیْهِ ا
  .دِمَاءَھُمْ، فَھُمْ یُؤْثِرُونِّي عَلَی الْآبَاءِ وَ الْأُمَّھَاتِ

م، و أما ما رووه ثانیا في أھل بدر، فال یخلو أن یرید علیه السالم غفر لکم الماضي من ذنوبک
  .أو المستقبل

  .استیناف مثله فان أراد الماضي، فال نفع فیه في موضع التعلّق، ألن غفران ما مضی ال یمنع من
  :و إن أراد المستقبل، فباطل من وجھین

غفر، إخبار عن ماضي ال یجوز حمله علی مستقبل إلّا : أنّ ظاھر قوله علیه السالم: أحدھما
  .بدلیل
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ن المستقبل علی کلّ حال لمن لیس بمعصوم إغراء بالقبح، و أکثر أنّ القطع علی غفرا: الثاني

  .أھل بدر غیر مقطوع علی عصمتھم، لوقوع القبح منھم، و اإلغراء ال یجوز علیه تعالی
  :و أما ما رووه ثالثا، فباطل من وجوه

  .قیام البرھان علی ضالل القوم المتقدّمین في مقام النبوة و متبعیھم علی ذلك: منھا
معصوم، و ال أحد قطع ] غیر[أنّه علیه السالم ال یجوز أن یحکم بھدایة المقتدي به : ھاو من

  .علی عصمة من ذکروه، فیجب توجّھه إلی أئمتنا علیھم السالم، لثبوت عصمتھم باألدلّة
  .أنه ال یخلو أن یرید جمیع الصحابة، أو بعضھم: و منھا

من جملة ذلك البعض، و أنّی لھم    وم المقتدینفإن أراد البعض، فعلیھم أن یدلّوا علی أنّ الق
  .به

و إن أراد الجمیع، فالمعلوم ضرورة خالفه، لوقوع القبح من أکثرھم، کطلحة و الزبیر و قدامة 
بن مظعون المستحلّ الخمر، و مالك بن نویرة و بني حنیفة و غیرھم عندھم، و قاتلي عثمان، 

أھل بدر و حنین، و وقوعه یحیل کون  و معاویة و عمرو بن العاص المستحلین دماء
  .المقتدي بھم مھتدیا

و ألن ذلك یقتضي صواب مالك بن نویرة فیما فعله و من اتبعه، و أبي بکر و خالد فیما أتیاه 
اإلنکار  إلیه، و عثمان فیما صنعه بابن مسعود و عمار و أبي ذر و غیرھم، و ھم مصیبون في

و قتله، و علي و ذویه و من معه من المھاجرین و  الماء   علیه و علی ذویه، و من منعه
األنصار في قتال طلحة و الزبیر و معاویة و عمرو و من في حیّزھم، و ھم في قتاله و 

  .استحالل دمه، و ھدایة کل مقتد بواحد من ھؤالء
  .و فساد ذلك ظاھر

  ما: و مما تعلقوا به
  :عَشَرَةٌ مِنْ أَصْحَابِي فِي الْجَنَّةِ :رَوَوْهُ عَنْهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ

 زَیْدِ أَبُو بَکْرٍ، وَ عُمَرَ، وَ عُثْمَانُ، وَ عَلِيٌّ، وَ طَلْحَةُ، وَ الزُّبَیْرُ، وَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَ سَعِیدُ بْنُ
  .رَّاحُبْنِ فُضَیْلٍ، وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَ أَبُو عُبَیْدَةَ بْنُ الْجَ
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فشھد لھؤالء بالجنة، و ذلك یقتضي إمامتھم، ألنه ال أحد فرّق بین الموضعین، فمنع من : قالوا

  .شھادتکم علیھم بالکفر المخالفة للنبيّ صلّی اللّه علیه و آله
  :من وجوه: و الجواب

م، و ء، و ال عند الکلّ فیما طریقه العل أنه خبر واحد ال یجوز العمل به عندنا في شي: أحدھا
القطع علی ثبوت الثواب لمکلّف معیّن مما ال یکفي فیه إلّا العلم، ال سیّما في ذي قبائح 

  .بخبر واحد باتفاق   ظاھرة، فال یجوز إثبات إثباته
 -أنّه لم یروه إلّا سعید، و ھو أحد العشرة، و لو کان ثابتا مع قوّة الدواعي إلی نقله: و ثانیھا

لوجب تواتره و شیاعه إلی حدّ ال یبقی فیه لبس، و من  -األمر لتضمن البشارة بالجنة ألولي
  .فقد ذلك برھان علی سقوطه

  :أنه لو کان ثابتا لکان معلوما ألبي بکر و عمر و عثمان و علي علیه السالم: و ثالثھا
  فکان ال

وْ أُغْلِقَ عَلَی حَرْبٍ، وَ لَیْتَنِي لَمْ أَقْتُلِ لَیْتَنِي لَمْ أَکْشِفْ بَیْتَ فَاطِمَةَ وَ لَ: یَقُولُ أَبُو بَکْرٍ عِنْدَ وَفَاتِهِ
مْرِ، فَکُنَّا لَا الْھُرْمُزَانَ، أَوْ لَیْتَنِي کُنْتُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ھَلْ لِلْأَنْصَارِ حَقٌّ فِي الْأَ

  .نُنَازِعُھُمْ، وَ لَیْتَنِي بَایَعْتُ أَحَدَ الرَّجُلَیْنِ
  و

الْخَطَّابِ أَنَّهُ  لَیْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي، وَ لَیْتَنِي کُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیّاً، وَ وَدَّ ابْنُ:  لَایَقُولُ عُمَرُ عِنْدَ وَفَاتِهِ
لَیْهِ، فَیَقُولُ لَهُ ابْنُ نَجَی کَفَافاً لَا عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ، وَ یَأْمُرُ ابْنَهُ بِوَضْعِ خَدِّهِ عَلَی التُّرَابِ فَیَتَمَرَّغُ عَ

هِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لِمَ تَجْزَعُ، فَقَدْ کَانَ وَ اللَّهِ إِسْلَامُكَ عِزّاً وَ إِمَارَتُكَ فَتْحاً، فَیَرُدُّ عَلَیْ: عَبَّاسٍ
وَ  -:ا  کَفَافاً لَا عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ، وَ یَقُولُالْمَغْرُورُ وَ اللَّهِ مَنْ غَرَرْتُمُوهُ، وَدَّ ابْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ نَجَ: عُمَرُ

  .حَسْبُ آلَ الْخَطَّابِ أَنْ یُدَانَ رَجُلٌ مِنْھُمْ بِالْخَلَائِقِ -اسْتَخْلِفْ ابْنَكَ عَبْدَ اللَّهِ: قَدْ قِیلَ لَهُ
 ألن علم المکلف بالثواب و أمانه من العقاب یمنع من ھذا الجزع و یؤمن من ھذا الخوف، و

  .ثبوتھما ینافي حصول الیقین به بغیر شبھة
و کان ینبغي أن یحتجّ به عثمان علی محاصریه، لکونه أبلغ من جمیع ما ذکره، و کان ال 
یظھر ما ظھر من وجوه الصحابة من االستخفاف به و الشھادة علیه بالضالل و الحصر و منع 
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ند القوم ھم العیار في جمیع أمور الماء و استحالل دمه و إراقته، ال سیّما مع کون جمیعھم ع

الدین، و کون جمھورھم عندنا بھذه الصفة، ألن علم المسلم الورع کون غیره من أھل الجنة 
  .قطعا یجب أن یمنعه من النفیر به و االستخفاف و التضلیل و استحالل الدم

رواه طلحة  و کان ینبغي أن یحتجّ به علي علیه السالم في مواضع الحاجة إلیه، و یقبله حین
و الزبیر یوم الجمل، و ال یردّه و یشھد بکذبه و یقطع بضالل بعض المذکورین فیه و 

  .خلودھم في النار
أن الشھادة بالجنة تقتضي عصمة المشھود له، ألن فقدھا فیه یقتضي اإلغراء بالقبح، : و رابعھا

  .و التکلیف مع اإلغراء قبیح ال یجوز علیه سبحانه
عصمة التسعة المذکورین فیه حسب ما بیناه في الثالثة المتقدمین علی و ال أحد قطع علی 

أمیر المؤمنین علیه السالم، و ما وقع من عبد الرحمن یوم الشورى و بعدھا من ذم عثمان و 
خذالنه، و ما وقع من الجمیع من التخلف عن أسامة و خذالن عثمان، و ما أتاه طلحة و 

حتّی قتل، و نکثھما بیعة أمیر المؤمنین علیه السالم لغیر  الزبیر من حصاره و الشدّ في أمره
الدماء و  حدث، و ما أتوه من القبائح في البصرة قبل حضور علي و بعده، من استحالل

األموال بغیر حقّ، و قتال اإلمام العادل، و ضالل الجمیع بجحد النصّ علی أمیر المؤمنین علیه 
ت الکلّ علی اإلصرار علی ذلك، من غیر علم و ال ظنّ السالم الثابت باألدلة القاھرة، و مو

  .بتوبة أحد منھم
   أنّ ھذا الخبر معارض بما رووه من: و خامسھا 

أَمَّا أَنْتُمَا فَتَشْھَدَانِ لِي  -وَ قَدِ احْتَجَّا عَلَیْهِ -:قَوْلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِطَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرِ
للَّهِ نَّةِ فَقَدْ حُرِّمَ عَلَیْکُمَا قِتَالِي، وَ أَمَّا أَنَا فِیمَا قُلْتُمَا مِنَ الْکَافِرِینَ، أَشْھَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ ابِالْجَ

آخِرِینَ، إِذَا إِنَّ فِي جَھَنَّمَ تَابُوتاً فِیهِ سِتَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ سِتَّةٌ مِنَ الْ: صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ
فَرَکُمُ اللَّهُ بِي أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُسَعِّرَ جَھَنَّمَ فَتَحَ ذَلِكَ التَّابُوتَ، وَ إِنَّ فِیهِ لَبَعْضَ مَنْ ذَکَرْتُمْ، وَ إِلَّا فَأَظْ

  .وَ أَظْفَرَنِي بِکُمْ
في الخبر، و لم و ھذه مباھلة من أمیر المؤمنین علیه السالم، تقتضي ضالل القوم المذکورین 

  .یرد علیه أحد من الصحابة و ال طلحة و الزبیر و من کان في حیزھما، فصار إجماعا
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  ما: و من ذلك

  :اقْتَدُوا بِاللَّذِینَ مِنْ بَعْدِي: رَوَوْهُ عَنْهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ
  .أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ

  .ا یقولون فیھماو األمر بذلك ینافي م: قالوا
  :و الجواب من وجوه

  .أنه خبر واحد ال یجوز العمل به عندنا علی حال، و ال عند الکل في مثل ھذه المسألة: منھا
أنه لم یرد إلّا من جھة عبد الملك بن عمیر اللخمي، و کان قاضیا لبني أمیّة معروفا : و منھا

  بالفجور،
  .لَّهِ بْنَ یَقْطُرَ رَضِیعَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُوَ ھُوَ الَّذِي ذَبَحَ بِیَدِهِ عَبْدَ ال

  .  ، و لو کان ثابتا لم تقف روایته علی ھذا الفاجر، مع قوة الدواعي و انتفاء الصوارف
أنّ األمر باالقتداء بھما یقتضي عصمتھما، لقبح األمر باالقتداء بمن یجوزمنه القبیح، و : و منھا

  .ال أحد قطع بھا لھما
  .وقوع القبائح الّتي بیّناھا منھما، و ذلك یمنع من األمر باالقتداء بھما: منھا و

أنه ال أحد من األمّة یدین بوجوب االقتداء بھما، و لو کان ثابتا لوجب علی أقلّ : و منھا
  .األحوال تدین شیعتھما بذلك و تحریم خالفھما، و لیسوا کذلك

تداء بھما معا، و ذلك محال، لحصول العلم بما أنّ ظاھر الخبر یقتضي وجوب االق: و منھا
  .بینھما من االختالف في األحکام

أنه لو کان صحیحا الحتجّا به یوم السقیفة علی األنصار، فھو أحجّ مما ذکراه، و : و منھا
  .الحتج به أبو بکر في تولّیه عمر علی من أنکر علیه والیته من الصحابة

  .صلّی اللّه علیه و آله في العریشما رووه من کونھما معه : و من ذلك
  .و ھذا یدلّ علی غایة االختصاص: قالوا

  :و الجواب من وجوه
  .أنه خبر واحد، و قد بینا فساد التعلّق بمثله في مثل ھذا: منھا

   أنّ الظاھر یوم بدر و حنین حین الحرب: و منھا
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یَا : لِلصُّفُوفِ وَ بِیَدِهِ سَھْمٌ، فَوَکَزَ بِهِ سَوَّارَ بْنَ عَزَّةَ، فَقَالَ کَوْنُ النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مُعَبِّیاً 

، فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ آلَمْتَنِي أَقِدْنِي، فَکَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَنْ بَطْنِهِ، فَقَبَّلَهُ سَوَّارٌ
الْحَرْبُ وَ أَنَا    یَا رَسُولَ اللَّهِ ھِيَ: مَا حَمَلَكَ عَلَی ھَذَا فَقَالَ: لَیْهِ وَ آلِهِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَ

  .أَرْجُو الشَّھَادَةَ، فَأَرَدْتُ أَنْ یَکُونَ آخِرَ عَھْدِي أَنْ یَمَسَّ جِلْدِي جِلْدَكَ، فَجَزَاهُ خَیْراً
  .یره، و ھذا ینافي کونه في العریش منفردا أو مقارنا لغ

  .أنه لو ثبت کونھما معه في العریش، لم یخل أن یکون بأمره أو بغیر أمره: و منھا
و کونه بغیر أمره ال فضیلة فیه، و یکون الحامل علیه الجبن، و یلحق بما وقع منھما من الفرار 

مقام، ألنه و ال فرق بین القبح في القعود عن الجھاد مع الحاجة إلیه،و بین الفرار ] غیر[في 
منه، و لم ینھھما عن ذلك، الستغنائه عنه بتقدّم األمر من اللّه تعالی بالجھاد، و الحث منه 
سبحانه علیه، و ألنه علیه السالم إذا علم الوجه في تخلفھما حسن منه االمساك عنھما، خوفا 

  .من الفساد بظھور جورھما و فشلھما
ا الخوف من إفسادھما، ألن الشفقة فال وجه له إلّ -علیه الصالة و السالم -و إن کان بأمره

علیھما من الجھاد لیست دینه، لحصول العلم الضروري بالحثّ علی الجھاد و ذمّ المتخلّف 
  .عنه، و تعریض نفسه و خلصائه من أھله و أصحابه له، فصار العریش منقصة ظاھرة

  .الوجه في حبسھما في العریش للمشاورة: و لیس ألحد أن یقول
الم غنيّ عن رأیھما بالوحي، و ألنه لو کان کذلك لحفظ ما أشارا به، و نقل کما ألنه علیه الس

نقل ما أشارا به بعد الظھور علی الکفار من احتباس األسرى و بیعھم، و نزول القرآن بذمّ أبي 
بکر المشیر به و مشورة اآلخر بالقتل، و ألنّ الجلوس في العریش کان بعد الفراغ من الرأي و 

التقاء القوم للحرب، و ألن الحرب و سیاستھا غیّبته عن رأي أبي بکر بنزول  المکیدة و
  .المالئکة و تولّیھم أمرھا

  ]ردّ من قال بأنّ ما عمله القوم ال یوجب الکفر[
فھب سلّم لکم خالف المتقدّمین علی أمیر المؤمنین علیه السالم و أتباعھم، و : إن قیل

و حربھم، من أین لکم أنّ ذلك الخالف کفر مضوا مصرّین للّه و رسوله بتقدّمھم    محاربتھم
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علیه و ما أنکرتم أن یکون فسقا یجوز العفو عنه أو حصول التوبة منه، و ذلك یمنع من 

  ..   فتیاکم فیھم بالضالل و الخلود في النار علی أصولکم في
عد و سعید و خالد و إنّ المتقدّمین علی أمیر المؤمنین علیه السالم و أعیان أتباعھم، کس: قیل

  :أبي عبیدة و عبد الرحمن و سالم و المغیرة، فاألمة فیھم رجالن
  .إمّا قائل بإیمانھم و موتھم علی طاعة اللّه و طاعة رسوله علیه السالم

  .أو قائل بخالفھم للّه تعالی و رسوله علیه السالم
  .قّوا به الخلود في النارو کلّ من قال بالثاني قال إنّ ذلك الخالف کفر ماتوا علیه و استح

حصلت    و تسلیم خالفھم، و دعوى کونه فسقا لیس بکفر یصح غفرانه ابتداء، أو ثبوته
  .منھم، خروج من االجماع

  .فیجب علی مقتضی تسلیم السائل عصیانھم الحکم بصحة فتیانا
من  و أیضا، فکلّ من أوجب الرئاسة عقال و عصمة الرئیس قال فیھم بغیا ، فلو کذلك کلّ

و لذا کان برھان الرئاسة و  -أثبت النص الجلي علی أمیر المؤمنین علیه السالم قال بذلك
ثبت خالفھم للواجب علیھم، و کونه کفرا مضوا  -صفتھا و النص الجلي واضحا بما بیناه

  .علیه
و أیضا، فاذا کانت اإلمامة بصفاتھا من جملة المعارف العقلیة و التکذیب بھا کفر، و قد ثبت 
تخصّصھا بعد النبي صلّی اللّه علیه و آله بأمیر المؤمنین علیه السالم بواضح الحجّة، و تدینھم 

  .بجحدھا، وجب الحکم بکفرھم
و أیضا، ففرض اإلمامة عام باتفاق، فاذا ثبت ألمیر المؤمنین علیه السالم بالکتاب و السنة ثبت 

  .کفرھم بجحدھم ما یعمّ فرضه، کالصالة و الصوم
ھاتان الطریقتان مثبتتان علی إنکارھم إمامة علي علیه السالم مستحلّین، فدلّوا علی  :إن قیل

  .ذلك
أنّ الشیعة بأسرھا : ذلك معلوم من حالھم بأدنی تأمّل و متیقن من قصدھم، یوضحه: قیل

تقطع علیه، و من خالفھا من شیعة المتقدمین یدینون بنفي إمامته، مضیفین ھذه الفتیا إلی 
  .رتفع لذلك اللبس في إنکار اإلمامة عن استحاللسلفھم، فا
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و أیضا، فمعلوم من دین أمیر المؤمنین علیه السالم و ذریته المعصومین علیھم السالم و 
شیعتھم الصالحین القطع علی کفر القوم و موتھم علیه و خلودھم به في النار، و فتیاھم 

ي النسب و الشیعة في المذھب بذلك خلفا عن سلف، و انقراض األعصار بإطباق الذریة ف
لو ثبتت في عصر واحد  -الستنادھا في کلّ عصر إلی حجّة معصوم -علیه، و الفتیا حجّة

  .لکفت، فکیف بھا متناصرة في األعصار المتوالیة
و من أيّ وجه علمتم ذلك من حال من ذکرتموه أبینوا عنه لنعلم صحة ھذه االضافة : إن قیل

  .من فسادھا
  :ن أمیر المؤمنین و األئمة من ذریته صلوات اللّه علیھم بذلك فمن وجوهأمّا تدی: قیل

تأمّل حالھم، و ما حفظ عنھم بحضرة الوليّ و العدوّ من االزراء علی القطع المقوّم : أحدھا
  .، کما یعلم بدین الشافعي و مالك و أبي حنیفة و من تبعھم بوالیة القوم  بصالتھم

ذراریھم بذلك، و تقربھم إلی اللّه تعالی و إلیھم به مع  تواتر شیعتھم عنھم و: و منھا
مع ھذه الحال،    اختصاصھم بھم و تولیھم و قبول ما یحملونه من حقوق األموال، و تعظیمھم

و لو کان دینھم علیھم السالم بخالف ما یظھر من ذریتھم و شیعتھم و یدینون به ألنکروا 
  .علی موافقتھم لھم فیهعلیھم و برئوا منھم، و في فقد ذلك دلیل 

فأمّا طریق تدین الشیعة و الذریة بذلك، فالعلم الضروري من حالھم اتخاذھم شعارا علی 
  .حال األمن و الخوف

  :و أمّا من عدا من ذکرنا من الصحابة، فعلی ضروب
کسلمان، و عمّار، و أبي ذر، و مقداد، و حذیفة، و خزیمة، : ضرب مقطوع علی إیمانھم: منھا

اللّه بن مسعود، و أبي بن کعب، و أبي سعید الخدري، و العباس، و ولده، و بریدة و عبد 
بإمامته، المختصین  األسلمي، في أمثال لھؤالء من شیعة أمیر المؤمنین علیه السالم، العارفین

  .بوالیته، الممسکین المساکه
یتبعوا الظالمین  و ضرب معلوم إیمانھم علی جھة الجملة، لم یتعینوا بعین من ذکرناه، و لم

  .إتباع من نذکره
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و ضرب کفّار غیر متعیّن بعین من قدّمناه، و ھم الّذین یدینون بجحد إمامة أمیر المؤمنین 

منافق یظھر االسالم و یبطن الکفر، و معتقد لظاھر االسالم عن : علیه السالم، و ھم رجالن
  .ة المتقدمینتقلید بغیر حجّة أو حجة واقعة غیر موقعھا یدین بجھله بامام

و ضرب فسّاق حملھم حبّ الدنیا و إیثار الرئاسة و ارادة الحظوة عند الرؤساء علی الترشح 
لھذا األمر، أو إتباع المتغلّبین رغبة عندھم، مع ثبوت إیمانھم عند اللّه تعالی و سوابقه إلی 

نکرھا، فھم دینه، و علمھم بإمامة أمیر المؤمنین علیه السالم، و دینھم بفرضھا و ضالل م
  .الجمھور األکبر و السواد األعظم

فاذا کانت ھذه حال الناس بعد النبي صلّی اللّه علیه و آله، فقد کان ینبغي لعلي : و إن قیل
علیه السالم أن یدعو إلی نفسه، و یذکر بفرض طاعته و واجب حقّه، فاذا فعل فالجمھور 

ده ما یؤملونه من الدنیا مع سالمة علی قولکم عارفون بإمامته و فرض طاعته، و یجدون عن
  .الدین، فال یبقی لھم صارف عنه، و منکر ذلك القلیل الذي ال قوام لھم بأھل الحق

أمّا دعوته صلوات اللّه علیه الناس إلی نفسه فغیر واجبة علیه، الستغنائه عنھا بدعوة اللّه : قیل
  .ه في غیر مقام بضروب األقوالسبحانه بنصّ التنزیل، و دعوة الرسول صلّی اللّه علیه و آل

   غیر أنه علیه السالم قد دعی و نبّه و خوف من خالفه، و صرّح بکونه أولی بالبیعة من ملیحه
  .إلیھا، و أحقّ الناس بمقام النبي صلّی اللّه علیه و آله من القائم فیه

ھم االنتصار، و مستطیع للنصرة و ھم األقلّ الّذین ال یتمّ ب: فأجابه المخلصون، و ھم رجالن
  .من عداھم ذوو دین و ورع و لیسوا أھل حرب و قتال

و تخلّف عنه األکثر، فمن کان کافر بإمامته ال ترجی نصرته، و من دان بھا قد سبق إلی بیعة 
أبي بکر للوجوه الّتي ذکرناھا من الطمع في الدنیا و عاجل بزخرفھا یظن لتقصیره عن النصر 

بي بکر، و أنه ال یسوغ له نکثھا علی حال، أو یعلم الحق في وجوب أنّ ذمّته مرتھنة ببیعته أل
البیعة ألمر اللّه تعالی و رسوله صلّی اللّه علیه و آله و ما أوجباه من إمامة أمیر المؤمنین علیه 
السالم الّتي ال ینقضھا عھد و ال یعذر في ترکھا عقد، و یصرفه عن ذلك الطمع في نیل 

  .ل من الدنیا بوالیة القومالرئاسة و بلوغ المأمو
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و ما زال األکثر من الخلق من أول الدھر إلی اآلن یؤثرون الدنیا علی اآلخرة، و یرغبون عنھا 
لبعض ما رغب فیه أتباع الظالمین، مع سالمة الظواھر و البواطن من الضالل، و مؤثروا اآلخرة 

، و حالھم فیه معلومة، و خالفه ال علی الدنیا و بایعوھا لھا األقلّون عددا، عادتھم بذلك جاریة
  .یعرف و بنقضه ال یتوھم

و بھذا یسقط ما ال یزالون یتعجّبون منه من عدول الناس عن ذوي العشیرة الکثیرة و الفضائل 
العظیمة مع القربی و السبق و الجھاد و الزھد و العلم و کونه منصوصا علیه علی ما یزعمون، 

  .نصّ علیه، فلیتأمّل ذلكء و ال  إلی من ال یدانیه في شي
و ألنه ال قیاس علی االتفاق و ال تعجب من تمام الرئاسة لذوي الدناءة و النقص علی ذي 
النباھة و الفضل، و العادة به جاریة، و الموجود له شاھده، و ما بین الخلق و الدني إلّا أن تتم 

یسلم له الشجاع القوي و  له الرئاسة حتی ینقاد له الفاضل و المفضول و السید و المسود، و
  .الضعیف الدني، و ینخع الکلّ بالطاعة رجاء أو خوفا

و بعد، فھناك دعوى إلی والیة القوم و صوارف عنه علیه السالم لما ھو علیه و ھم من 
  .الصفات

أنّ ھناك منافقین اضطرّھم علوّ کلمة االسالم، و خوف علي و شیعته المخلصین في : منھا
، ال داعي لھم إلی والیة سنام ھذا الدین و ناصره و مذل الشرك و دامغه، و النبوة إلی إظھاره

لھذا نجدھم مدّة حیاة النبي صلّی اللّه علیه و آله و إلی أن قبضه سبحانه إلیه یقدحون في 
الدین و یدغلون علی المؤمنین، و یتربصون بھم الدوائر، و یرجفون في المدینة و من حولھا، 

األمر إلی علي علیه  والیة الثالثة و ال قادح والیتھم بذلك، فلمّا آل و لم یعرف مرجف في
  .السالم عادت الحال إلی ما کانت علیه في أیّام النبي صلّی اللّه علیه و آله

و ھذا برھان واضح علی ما قلناه، مع ما فیه من برھان نفاق المتقدمین و مشارکتھم 
  .و آلهللمعروفین به أیام النبي صلّی اللّه علیه 

أن أمیر المؤمنین علیه السالم مزیل الرئاسات، و مذلّ العزیز، و قاتل األحبّة، و مفرّق : و منھا
الجمع، و من ھذه حاله فالصوارف عنه قویة، و إن کان المصروف محقّا، الستناد نفاره عنه 

  إلی الطباع الغالبة، و لھذا
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:  لِوَحْشِيٍّ قَاتِلِ عَمِّهِ وَ قَدْ آمَنَ بِهِ -وَ ھُوَ أَعْلَی الْخَلْقِ إِیمَاناً -قَالَ النَّبِيُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ

  .اخْرُجْ عَنِّي، فَإِنِّي لَا أُطِیقُ أَرَى قَاتِلَ عَمِّي
  .ء من ذلك ، فما بال نخوة الجاھلیة و قریبي عھد االیمان، و لیس في القوم المتقدمین شي

لي علیه السالم أنه إن یلي األمر ال یعدو سیرة نبیھم صلّی اللّه علم الکلّ من حال ع: و منھا
من التسویة بین الرئیس و المرءوس و السیّد و المسود في العطاء، و علم الرؤساء : علیه و آله

و السادة و الشجعان الّذین بھم تتم الرئاسات و ینقاد لھم االتباع فیرضون لرضاھم و 
  .والیة علي علیه السالم إلی المتقدمین علیه یسخطون لسخطھم، فذلك صرفھم عن

و قد صرح بھذا عبد الرحمن یوم الشورى في تعریضه علیا علیه السالم للبیعة علی سیرة 
أبي بکر و عمر، و امتناعه من ذلك إلی السیرة بکتاب اللّه و سنة نبیه علیه السالم، و مبایعة 

و ذوي النجدة و الرأي عن االنکار علی  عثمان علی ھذا الشرط، و إمساك أھل الحلّ و العقد
عبد الرحمن، لعلمھم بمقصده و قصد علي علیه السالم و ما یریده من سیرة النبوة المساویة 

  .بینھم و بین أطراف الناس، و ما یریده عبد الرحمن من التفضیل في العطاء
یة من بیّن لھم و معلوم توفّر صوارف الرؤساء عن والیة من ھذه حاله، و دواعیھم إلی وال

في الدنیا منازلھم و ارتفاع الشبھة  عن العقالء في فساد رئاسة ذاك و تمام والیةھذا، لحصول 
  .العلم الضروري بجریان العادة من أول الدھر و إلی اآلن به

علم األماثل و رءوس القبائل بیأسھم من الخالفة و رئاسة األنام مع والیة علي علیه : و منھا
وت فضله و ذریته علیھم السالم، و تقدم النصّ من اللّه تعالی و من رسوله علیه السالم، و ثب

السالم علیه و علیھم باالمامة و خالفة الخلق إلی یوم القیامة، و طمعھم فیھا یصرفھا عنه إلی 
  .غیره

ا وسّعوا ما یتسع، و اللّه لئن ولّیتموھ: و قد صرّح بھذا المغیرة بن شعبة یوم السقیفة في قوله
  .ھاشمیّا ال یزال ینتظر بھا الحمول في بطون النساء

و قد صحّح ھذا الغرض الوجود، و کشف عدولھم بالخالفة عن أھلھا الّذین اختارھم اللّه 
سبحانه و رسوله صلّی اللّه علیه و آله لھا، عن تعدّیھا إلی من کان ال یظنّ به صالح لالمارة 

ه یزید، و مروان بن الحکم الطرید ابن الطرید، و علی قرنه، کمعاویة بن أبي سفیان، و ولد
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مسلمة الفتح، و من ھدر النبي صلّی اللّه علیه و آله دمه، و من بعدھم من الوالة و األمراء 

  .المعلنین بالفسق و عظیم الجور و قبح السیاسة الدینیة  و الدنیویة
سالم، مع ظھور فضائله، و فلکلّ واحد من ھذه الوجوه عدل باألمر عن أمیر المؤمنین علیه ال

  .ثبوت ذرائعه و وسائله إلیه، و انتفائھا عمّن أھّل لألمر و قدّم علیه صلوات اللّه علیه و آله
و أمّا محاربوه علیه السالم، فبرھان کفرھم أظھر من برھان کفر المتقدّمین علیه، ألن کلّ 

ألن المعتزلة تحکم بفسق  ء دل علی کفر أولئك دلّ علی کفر ھؤالء، عدا الدلیل األول، شي
  .أصحاب الجمل و صفین دون کفرھم، و تدّعي توبة أھل البصرة

   ما اجتمعت األمّة علیه من: و یدلّ فیھم خاصة
  : قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ

  .حَرْبُكَ یَا عَلِيُّ حَرْبِي وَ سِلْمُكَ سِلْمِي
  ، و

  .مَنْ حَارَبَ عَلِیّاً فَقَدْ حَارَبَنِي وَ مَنْ حَارَبَنِي فَقَدْ حَارَبَ اللَّهَ:  لَامُقَوْلِهِ عَلَیْهِ السَّ
  ، و

  .حَارَبْتَ وَ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتَ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ:  قَوْلِهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ
رب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و علي علیه السالم لملة و قد اتفقت األمّة علی أنّ ح

کفر، و محاربه کافر، فیجب أن یکون حرب حال علي علیه السالم علیه و محاربه کذلك، 
  .حسب ما نصّ علیه و حکم به

حصول العلم من قصورھم استحالل دماء المؤمنین علی الظاھر : و یدلّ أیضا علی ضاللھم
ع علی إیمانھم عند اللّه تعالی، کعليّ و الحسن و الحسین و محمد بن باتفاق، و المقطو

الحنفیة و ابن عباس و عمار و جماعة من الصحابة و التابعین باجماع، و قد اتفق الکلّ علی 
  .کفر مستحلّ دماء أھل االیمان، فیجب الکفر لحکمھم

م و أصحابه في الجمل و المعلوم من شعار أمیر المؤمنین علیه السال: و یدلّ أیضا علی ذلك
الصفین و النھر من الحکم بکفر أھلھا و تحلیل دمائھم في حال الحرب و بعدھا، و الحکم 
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بکفر المسلم و استحالل دمه ضالل، و ال أحد حکم بذلك في علي علیه السالم و وجوه 

  .أصحابه، فتثبت صحة فتیاھم
ال : مع ذلك ھذا االعتبار قیلأ لیس الخوارج تدین بکفر من ذکرتم، فکیف یصح : إن قیل

اعتداد بفتیا الخوارج، لضاللھم عن الدین و مروقھم من االسالم بما قدّمناه، و باتفاق األمة 
علی کفرھم، و من ھذه حاله ال تأثیر لخالفه و ال وفاقه، علی أنّ االجماع بإیمان علي و ولده 

اللّه سبحانه سابق لبدعة  علیھم السالم و من ذکرناه من أصحابه و القطع بثوابھم عند
الخوارج، فجرى قدحھم في إیمان من ذکرنا حصول االجماع بایمانه، و کونه معلوما من دین 
النبي صلّی اللّه علیه و آله ضرورة، مجرى المعلومات من دینه کالصالة و الزکاة و الثواب و 

کذلك إیمان ء منھا و ال ریب في کفر القادح ف العقاب، فکما ال یحکم للقدح في شي
  .المذکورین

و بعد، فانّ الخوارج لم تکفّر علیّا علیه السالم و شیعته بقتالھم القوم، و ال بشھادتھم بکفرھم، 
فسقط االعتراض بھم علی دلیلنا، و بان بعد ! و کیف بذلك و ھم شرکاؤھم في األمرین

  .الشبھة به منه
کبیرة، و مذھبھم في مرتکب الکبیرة و إنّما اشتبه علی الخوارج األمر في التحکیم، فظنّوه 

  .عامّة کافر
و قد بینا حسن التحکیم و جھل من قبّحه، و سنبین صحّة ثبوت اإلیمان مع ارتکاب الکبائر، 
فسقط بکل واحد من األمرین مذھب الخوارج علی کلّ وجه، و إن لم یکن االعتراض بھم 

  .قادحا فیما ذکرناه
  .من سبي، و قسمة في استیصال: بأحکام الکفّارلو کانوا کفارا لحکم فیھم : إن قیل

قد ثبت کفرھم باألدلّة القاھرة، فال یقدح في سیرته فیھم بما یخالف أحکام المشرکین : قیل
و أھل الکتاب، باجماع العلماء علی صواب سیرة أمیر المؤمنین علیه السالم فیھم و کونھا 

ء مما  کذلك، فال اعتراض علی شي قدوة لجمیع األمّة في محاربي أھل القبلة و من کان
  .یفعله
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و بعد، فقد علمنا اختالف أحکام الکفار، کحال الیھود و النصارى و المجوس الحربیین 
یخالف حال الداخلین منھم تحت الذمة، و حال الجمیع یخالف حال عبّاد األصنام، و أحکام 

و المشبّھة عند کافّة أھل الکل تخالف أحکام المرتد، و أحکام المرتدین تختلف، و المجبرة 
العدل کفّار، و حالھم یخالف أحوال من قدّمناه من ضروب الکفّار، و المعتزلة و من عداھا 
من الخوارج و غیرھم من الفرق الجاحدة للنص أو إمامة إمام من اللّه تعالی عند  الشیعة 

ظر و إن اعتقدوا الحق کفار، مع مخالفة حالھم لمن ذکرناه، و المقلّدة کفار عند جمیع أھل الن
  .بأسره، و أحکامھم خارجه عمن ذکرناه

و إذا علمنا من دین المسلمین اختالف أحکام الکفّار مع اشتراکھم في الکفر، لم تکن مخالفة 
المحاربین في الحکم لبعض الکفار مخرجة لھم عن سمة الکفر و حکمه، الثابتین باألدلة، مع 

ود له بالعلم و مقارنة الحق، حیث کان المدلول علی علمنا باستناد ذلك علی سیرة المشھ
  .ثبوت الحجّة بقوله و فعله

  ] ردّ من ادّعی توبتھم[ 
  :فأمّا دعوى توبتھم، فباطلة من وجوه

أن کلّ من قال أنّ قتالھم علیّا علیه السالم کفر حکم بموتھم علیه، و قد دللنا علی ذلك، : منھا
  .فلحق التفصیل بالجملة

  .اع آل محمد علیھم السالم و شیعتھم علی ذلك، و إجماعھم حجّة بما بیناهإجم: و منھا
حصول العلم بقتل طلحة في المعرکة و الزبیر بوادي السباع، فلو کانا تابا من نکث : و منھا

بیعة أمیر المؤمنین علیه السالم و حربه لوجب أن یرجعا إلیه نادمین معتذرین، ال سیما و 
  .الفه دلیل علی إصرارھماذلك ممکن، و من حصول خ

و أیضا، فضال لھم بالحرب معلوم، فال یجوز الرجوع عنه بأخبار شاذّة مقدوح في طرقھا، و 
لو سلمت من القدح لکانت آحادا ال یجوز من جھة العقل و ال السمع عندنا العمل بھا في 

  .اتفاقء ال یوجب العلم ب ء من الفروع، فکیف في مسألة ال یجوز الحکم فیھا بشي شي
و بعد، فلو صحّت األخبار المتعلّقة بھا في التوبة لم تدل علی المقصود، الحتمالھا للتوبة و 

  .غیرھا، فال یجوز الحکم بالمحتمل علی ما ال یحتمل
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  :مَا رَأَیْتُ مَصْرَعَ شَیْخٍ أَضْیَعَ مِنْ مَصْرَعِي، وَ: کَقَوْلِ طَلْحَةَ

    انَدِمْتُ نَدَامَةَ الْکُسَعِيِّ لَمَّ
  .رَأَتْ عَیْنَاهُ مَا صَنَعَتْ یَدَاهُ

  و
  .لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا شَھِدْتُ الْجَمَلَ: قَوْلِ الزُّبَیْرِ

  :وَ قَوْلِهِ، شِعْرَ
    فَاخْتَرْتُ عَاراً عَلَی نَارٍ مُؤَجَّجَةٍ

  .أَنَّی یَقُومُ لَھَا خَلْقٌ مِنَ الطِّینِ
  و

  .لَیْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي وَ لَا شَھِدْتُ یَوْمَ الْجَمَلِ، وَ لَیْتَنِي کُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیّاً: ائِشَةَقَوْلِ عَ
الظاھر من  ء من ھذه األقوال دال علی التوبة بصفتھا، بل في أمثال لھذه الخرافات، ألنه ال شي

  .السالم، و نیل المأمول من الخالفةحالھا إفادة التأسّف علی فوت األمنیة من الظفر بعلي علیه 
ء،  و أحسن أحوالھا أن تکون صادرة عن شكّ في األمر، و لیست التوبة من الشك في شي

عدولھم عما ال تصح التوبة من دونه، مع إمکانه من الرجوع إلی أمیر المؤمنین : یؤکّد ما قلناه
  .علیه السالم، و التنصل من قتاله و خالفه

، فغیر نافع، لحصول العلم بإصرارھا علی عداوة أمیر المؤمنین علیه السالم، و فأمّا بقاء عائشة 
  .تعریضھا به في مقام بعد مقام

کلّما جرى ذکر قصّة اإلفك أشار علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بطالقي، فال : و قولھا
  .جرم أني ال أحبّه أبدا

  و
  :شِعْرٌ -یدِھَا بِقَتْلِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِوَ قَدْ بَشَّرَھَا بَعْضُ عَبِ -:قَوْلِھَا

     فَإِنْ یَكُ نَائِیاً  فَلَقَدْ نَعَاهُ
       لَیْسَ فِي فِیهِ التُّرَابُ   نَاعٍ
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للَّهِ، وَ قَدْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ ا: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلْجَمٍ، قَالَتْ: مَنْ قَتَلَهُ قَالَ: ثُمَّ قَالَتْ لِلْعَبْدِ

  .سَمَّیْتُكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
  :ثُمَّ تَمَثَّلَتْ بِبَیْتٍ آخَرَ، شِعْرٍ

      وَ أَلْقَتْ عَصَاھَا وَ اسْتَقَرَّ بِھَا النَّوَى
  کَمَا قَرَّ عَیْناً بِالْإِیَابِ الْمُسَافِرُ 

  و مجاھرة بعداوة أمیر المؤمنین، و الغبطة بقتله، و
، وَ قَدْ أَوْصَی أَنْ یُجَدَّدَ بِهِ عَھْدٌ بِالنَّبِيِّ وَ یُدْفَنَ  عِنْدَ وَفَاةِ الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَا جَرَى مِنْھَا

ا لَا وَ اللَّهِ لَا یُدْفَنُ فِي بَیْتِي إِلَّ: بِالْبَقِیعِ، فَجَاءَتْ مُسْرِعَةً عَلَی بَغْلٍ یَقْدُمُھَا مَرْوَانُ بْنُ الْحَکَمِ قَائِلَةً
وَ  -فِیَّةِمَنْ أُحِبُّ، خُذُوا ابْنَکُمْ وَ اذْھَبُوا حَیْثُ شِئْتُمْ، فَلَا سَبِیلَ لَکُمْ إِلَی دَفْنِهِ، فَقَالَ لَھَا ابْنُ الْحَنَ

ماً عَلَی مَا لَكِ یَا حُمَیْرَاءُ أَلَّا تَحْمِلَكِ الْأَرْضُ عَدَاوَةً لِبَنِي ھَاشِمٍ، یَوْ -  فِي رِوَایَةٍ ابْنُ عَبَّاسٍ
   نَجَمَلٍ وَ یَوْماً عَلَی بَغْلٍ، أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ ذَلِكَ سَائِغاً لَدُفِنَ وَ إِنْ رُغِمَ أَنْفُكِ، لَکِنَّ الْحَسَ

كِ وَ صَاحِبِهِ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَعْرَفُ بِحُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنْكِ وَ مِنْ أَبِی
  .أَذْھَبْتُمْ حُرْمَتَهُ وَ ضَرَبْتُمْ عِنْدَهُ بِالْمِعْوَلِ

إلی غیر ذلك مما یدلّ علی عداوتھا علیا و ذریته، یعلم ذلك من حالھا کلّ سامع لألخبار، 
کما یعلم والیة أم سلمة و أسماء بنت عمیس زوجة أبي بکر لعلي و ذریته علیھم السالم، 

  !! .من دعوى توبة من ھذه حاله فإلی دعوى أحمق
  القسم الثالث في إمامة اإلمام الثاني عشر

   فصل في إثبات إمامة الحجة بن الحسن و وجه الحکمة في غیبته
ما قدمناه من األدلة علی إمامة األئمة ص برھان واضح علی إمامة الحجة بن الحسن ع و مغن 

ی ذلك بحسب قوة الشبھة في ھذه عن تکلف کالم یختصھا غیر أنا نستظھر في الحجة عل
  .المسألة علی المستضعف و إن کان برھان صحتھا واضحا

و الکالم فیھا ینقسم إلی قسمین أحدھما إثبات إمامة الحجة بن الحسن ع منذ قبض أبیه و 
إلی أن یظھر منتصرا لدین اهللا من أعدائه و الثاني بیان وجه الحکمة في غیبته و تعذر معرفة 

  .ه و إسقاط ما یعترفھا  من الشبهشخصه و مکان
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  .فأما الداللة علی إمامته و ثبوت الحجة بوجوده فمن جھة العقل و السمع

   برھان العقل علی إمامته
فأما برھان العقل فعلمنا به وجوب الرئاسة و عصمة الرئیس و فضله علی الرعیة في الظاھر و 

بذلك قال بإمامة الحجة بن الحسن ع الباطن و کونه أعلمھم بما ھو رئیس فیه و کل من قال 
من    و کونه الرئیس ذا الصفات الواجبة دون سائر الخلق من وفاة أبیه و إلی أن یظھر االنتقام

الظالمین و ألن اعتبار ھذه األصول العقلیة یقضي بوجود حجة في األوقات المذکورة دون 
و مثبت لھا معترف بانتفاءالصفات من عداه ألن األمة في کل عصر أشرنا إلیه بین ناف لإلمامة 

الواجبة لإلمام عمن أثبت إمامته و مثبت إلمامة الحجة بن الحسن ع و ال شبھة في فساد قول 
من أثبتھا مع تعري اإلمام من الصفات    من نفی اإلمامة لقیام الداللة علی وجوبھا و قول

العلم بکون الحق في الملة  الواجبة لإلمام لوجوبھا له و فساد إمامة من انتفت عنه و حصول
اإلسالمیة فصح بذلك القول بوجود الحجة ع إذ لو بطل کغیره من أقوال المسلمین القتضی 
ذلك فساد مدلول األدلة أو خروج الحق عن الملة اإلسالمیة و کال األمرین فاسد فصح ما 

أغنی عن تکراره قلناه و قد سلف لنا استنادھا بین الطریقتین إلی أحکام العقول دون السمع ف
  .ھاھنا

   برھان السمع علی إمامته
و أما أدلة السمع علی إمامته فعلی ضروب منھا أن کل من أثبت إمامة أبیه و أجداده إلی علي 
ع قال بإمامته في األحوال التي ذکرناھا و قد دللنا علی إمامتھم فلحق الفرع باألصل و المنة هللا 

بإمامة الحجة الثاني عشر ع    و سامع لحدیثھم بدینھمو ألنا نعلم و کل مخالط آلل محمد ع 
و نصھم علی کونه المھدي المستشیر  هللا و لھم من الظالمین و قد علمنا عصمتھم باألدلة 
فوجب القطع علی إمامة االثني عشر ص خاصة فما له وجبت إمامة األول من اآلیات و 

  .ألمریناألخبار له وجبت إمامة الثاني عشر ص إذ ال فرق بین ا
و منھا النص علی إمامة الحجة ع و ھو علی ضروب ثالثة أحدھا النص من رسول اهللا ص و 
أمیر المؤمنین ع علی عدد األئمة ع أو أنھم اثنا عشر و ال شبھة علی متأمل في أن النص علی 
ھذاالعدد المخصوص نص علی إمامة الحجة ع کما ھو نص علی إمامة آبائه من الحسن بن 
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مد بن علي الرضا إلی علي بن أبي طالب ع إذ ال أحد قال بھذا العدد علي بن مح

المخصوص و قصر اإلمامة علیه دون ما نقص منه و زاد علیه إال خص به أمیر المؤمنین و 
الحجة بن الحسن و من بینھما من األئمة ع و ھذا الضرب من النص وارد من طریقي 

  .الخاصة و العامة
  ئمة من بعده من طریق العامةنص رسول اهللا علی عدد األ

   فمما روته العامة فیه
کُنَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ حَدَّثَکُمْ نَبِیُّکُمْ کَمْ یَکُونُ : عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ

وَ مَا سَأَلَنِي عَنْھَا أَحَدٌ قَبْلَكَ وَ إِنَّكَ لَأَحْدَثُ بَعْدَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ نَعَمْ 
لُّھُمْ الْقَوْمِ سِنّاً سَمِعْتُهُ ع یَقُولُ یَکُونُ بَعْدِي مِنَ الْخُلَفَاءِ عِدَّةَ نُقَبَاءِ مُوسَی ع اثْنَا عَشَرَ خَلِیفَةً کُ

  .أُخَرَ وَ رَوَوْهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ طُرُقٍ   مِنْ قُرَیْشٍ
کُنَّا جُلُوساً إِلَی عَبْدِ اللَّهِ یُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَا أَبَا عَبْدِ : وَ زَادَ فِي بَعْضِھَا مَسْرُوقٌ قَالَ

هِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ھَلْ سَأَلْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ص کَمْ یَمْلِكُ أَمْرَ ھَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ خَلِیفَةٍ مِنْ بَعْدِ
نُقَبَاءِ اللَّهِ مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ مُنْذُ قَدِمْتُ الْعِرَاقَ عَنْ ھَذَا سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ اثْنَا عَشَرَ عِدَّةَ 

  .بَنِي إِسْرَائِیلَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ    الرَّقَاشِيِوَ رَوَوْا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمَیَّةَ مَوْلَی مُجَاشِعٍ عَنْ یَزِیدَ 

لَا یَزَالُ ھَذَا الدِّینُ قَائِماً إِلَی اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ قُرَیْشٍ فَإِذَا مَضَوْا سَاخَتِ الْأَرْضُ   رَسُولُ اللَّهِ ص
  .بِأَھْلِھَا

  .  و ساق الحدیث
وَدِ بْنِ سَعِیدٍ الْھَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ یَقُولُ وَ رَوَوْا عَنْ زِیَادِ بْنِ خُثَیْمَةَ عَنِ الْأَسْ

یَکُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِیفَةً کُلُّھُمْ مِنْ قُرَیْشٍ فَقَالُوا لَهُ ثُمَّ یَکُونُ   سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ
  . مَا ذَا فَقَالَ ثُمَّ یَکُونُ الْھَرْجُ

لَا یَزَالُ أَھْلُ ھَذَا الدِّینِ یُنْصَرُونَ : وَوْا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَوَ رَ
 عَلَی مَنْ نَاوَاھُمْ إِلَی اثْنَيْ عَشَرَ خَلِیفَةً فَجَعَلَ النَّاسُ یَقُومُونَ وَ یَقْعُدُونَ وَ تَکَلَّمَ بِکَلِمَةٍ لَمْ

وَ رَوَوْا عَنْ    فَقَالَ کُلُّھُمْ مِنْ قُرَیْشٍ]  قَالَ[ءٍ قَالَ  أَيَّ شَيْ] آلِخَرَ[ھَا فَقُلْتُ لِأَبِي أَوْ لِأَخِي أَفْھَمْ
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وَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرٍ  وَ أَبِي    وَ زِیَادِ بْنِ عِلَاقَةَ  وَ حُصَیْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ   سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ

  . عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مِثْلَهُ   الِدٍ الْوَالِبِيِخَ
کُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ : وَ رَوَوْا عَنْ یُونُسَ بْنِ أَبِي یَعْفُورٍ  عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَیْفَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ

اللَّهِ ص لَا یَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِي صَالِحاً حَتَّی  ص وَ ھُوَ یَخْطُبُ وَ عَمِّي جَالِسٌ بَیْنَ یَدَيَّ فَقَالَ رَسُولُ
  .  یَمُرَّ اثْنَا عَشَرَ خَلِیفَةً کُلُّھُمْ مِنْ قُرَیْشٍ

یَقُولُ وَ رَوَوْا عَنْ رَبِیعَةَ بْنِ سَیْفٍ قَالَ کُنَّا عِنْدَ شَقِیقٍ الْأَصْبَحِيِّ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ 
  .یَکُونُ خَلْفِي اثْنَا عَشَرَ خَلِیفَةً  رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ سَمِعْتُ

   
اعْدُدْ  وَ رَوَوْا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الطُّفَیْلِ قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ یَاأَبَا الطُّفَیْلِ

  .  یَکُونُ النَّقْفُ وَ النِّفَاقُاثْنَيْ عَشَرَ خَلِیفَةً بَعْدَ النَّبِيِّ ص ثُمَّ 
  .في أمثال لھذه األحادیث من طریق العامة
  النص علی عدد األئمة من طریق الخاصة

   و من الشیعة ما تناصرت به روایتھم
قَالَ قَالَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع 

إِنِّي وَ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَھْلِ بَیْتِي أَوَّلُھُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع أَوْتَادُ الْأَرْضِ الَّتِي   رَسُولُ اللَّهِ ص
ضُ بِأَھْلِھَا وَ لَمْ أَمْسَکَھَا اللَّهُ بِھَا أَنْ تَسِیخَ بِأَھْلِھَا فَإِذَا ذَھَبَ الِاثْنَا عَشَرَ مِنْ أَھْلِي سَاخَتِ الْأَرْ

  .یُنْظَرُوا
مِنْ أَھْلِ بَیْتِي اثْنَا عَشَرَ نَقِیباً نُجَبَاءُ مُحَدَّثُونَ   وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

  . مُفَھَّمُونَ وَ آخِرُھُمُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ یَمْلَؤُھَا عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ   وْا عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صوَ رَوَ

مِنَ  تَارَاخْتَارَ مِنَ الْأَیَّامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ مِنَ الشُّھُورِ شَھْرَ رَمَضَانَ وَ مِنَ اللَّیَالِي لَیْلَةَ الْقَدْرِ وَ اخْ
 اخْتَارَ مِنْ النَّاسِ الْأَنْبِیَاءَ وَ اخْتَارَ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ الرُّسُلَ وَ اخْتَارَنِي مِنَ الرُّسُلِ وَ اخْتَارَ مِنِّي عَلِیّاً وَ

الْحُسَیْنِ یَنْفُونَ عَلِيٍّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ اخْتَارَ مِنَ الْحُسَیْنِ الْأَوْصِیَاءَ ع وَ ھُمْ تِسْعَةٌ مِنْ وُلْدِ 
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وَ  عَنْ ھَذَا الدِّینِ تَحْرِیفَ الْغَالِینَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِینَ وَ تَأْوِیلَ الْجَاھِلِینَ تَاسِعُھُمْ بَاطِنُھُمْ

  .ظَاھِرُھُمْ وَ ھُوَ قَائِمُھُمْ
الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع عَلَی فَخِذِهِ وَ  رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قَدْ أَجْلَسَ: وَ رَوَوْا عَنْ سَلْمَانَ قَالَ

حْلَمُھُمْ تَفَرَّسَ فِي وَجْھِهِ ثُمَّ قَالَ إِمَامٌ ابْنُ إِمَامٍ أَبُو أَئِمَّةٍ حُجَجٌ تِسْعٌ تَاسِعُھُمْ قَائِمُھُمْ أَفْضَلُھُمْ أَ
  .أَعْلَمُھُمْ

   
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْسَلَ مُحَمَّداً ص إِلَی : عْفَرٍ ع قَالَوَ رَوَوْا عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَ

کُلُّ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ عَامَّةً وَ کَانَ مِنْ بَعْدِهِ اثْنَا عَشَرَ وَصِیّاً مِنْھُمْ مَنْ سَبَقَ وَ مِنْھُمْ مَنْ بَقِيَ وَ 
  .  ینَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صوَصِيٍّ جَرَتْ بِهِ سُنَّةٌ وَ الْأَوْصِیَاءُ الَّذِ

کُنَّا عِنْدَ   وَ رَوَوْا عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْھِلَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ یَقُولُ
ةَ وَ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ فَذَکَرَ مُعَاوِیَةَ أَنَا وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع وَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَ

بِالْمُؤْمِنِینَ   أَوْلی  کَلَاماً جَرَى بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ وَ إِنَّهُ قَالَ یَا مُعَاوِیَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِنِّي
فَإِذَا اسْتُشْھِدَ فَابْنُهُ   نَ مِنْ أَنْفُسِھِمْبِالْمُؤْمِنِی  أَوْلی  ثُمَّ أَخِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  مِنْ أَنْفُسِھِمْ

  بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِھِمْ  أَوْلی  فَإِذَا اسْتُشْھِدَ فَابْنِيَ الْحُسَیْنُ  بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِھِمْ  أَوْلی  الْحَسَنُ
وَ سَتُدْرِکُهُ یَا عَلِيُّ ثُمَّ ابْنِي مُحَمَّدُ   ؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِھِمْبِالْمُ  أَوْلی  فَإِذَا اسْتُشْھِدَ فَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ

وَ سَتُدْرِکُهُ یَا حُسَیْنُ ثُمَّ تُکْمِلُهُ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً مِنْ وُلْدِ   بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِھِمْ  أَوْلی  بْنُ عَلِيٍ
نُ جَعْفَرٍ فَاسْتَشْھَدْتُ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَ عُمَرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْ

 بْنَ أَبِي سَلَمَةَ وَ أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ فَشَھِدُوا لِي بِذَلِكَ عِنْدَ مُعَاوِیَةَ قَالَ سُلَیْمٌ وَ قَدْ کُنْتُ سَمِعْتُ
  .  وَ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ وَ رَوَوْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص ذَلِكَ مِنْ سَلْمَانَ وَ أَبِي ذَرٍّ

و منه ما تناصرت به الروایة من حدیث الخضر ع و سؤاله أمیر المؤمنین ع عن المسائل فأمر 
الحسن ع بإجابته عنھا فأجابه فأظھر الخضر ع بحضرة الجماعة اإلقرار هللا سبحانه بالربوبیة و 

میر المؤمنین ع باإلمامة و الحسن و الحسین و التسعة من ولد لمحمد ص بالنبوة و أل
  .  الحسین ع و أنه الخضر ع

  .و رووا قصة اللوح الذي أھبطه اهللا تعالی علی نبیه ص فیه أسماء األئمة االثني عشر
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دَخَلْتُ عَلَی : اللَّهُ قَالَ وَ رَوَوْا ذَلِكَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَحِمَهُ

الْقَائِمُ    لَوْحٌ فِیهِ أَسْمَاءُ الْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِھَا ع فَعَدَدْتُ اثْنَيْ عَشَرَ أَحَدُھُمُ   فَاطِمَةَ ع وَ بَیْنَ یَدَیْهِ
  .  عَلَیْھِمْ أَجْمَعِینَ بِالْحَقِّ اثْنَانِ مِنْھُمْ مُحَمَّدٌ وَ أَرْبَعَةٌ مِنْھُمْ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ

قَالَ أَبِي یَعْنِي الْبَاقِرَ : وَ رَوَوْا عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع قَالَ
لَیْكَ أَنْ أَخْلُوَ بِكَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَیْكَ حَاجَةٌ مَتَی یَخِفُّ عَ

جَابِرُ  فَأَسْأَلَكَ عَنْھَا فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ أَيَّ الْأَوْقَاتِ أَحْبَبْتَ فَخَلَّی بِهِ فِي بَعْضِ الْأَیَّامِ فَقَالَ لَهُ یَا
هِ أَنَّ فِیهِ مَکْتُوباً فَقَالَ جَابِرٌ أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّوْحِ الَّذِي رَأَیْتَهُ فِي یَدِ أُمِّي فَاطِمَةَ ع وَ مَا أَخْبَرَتْكَ بِ

  ..أَشْھَدُ بِاللَّهِ
و مما رووه حدیث االثنتي عشرة صحیفة المختومة باثني عشر خاتما التي .   و ساق الحدیث

نزل بھا جبرئیل ع علی رسول اهللا ص فعمل بما فیھا علي ع فإذا احتضر سلمھا إلی الحسن 
  .إلی الحسین ع ثم واحدا بعد واحد إلی الثاني عشر ع ع ففتح صحیفة و عمل بما فیھا ثم

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ عَلَی عَبْدِهِ کِتَاباً قَبْلَ : وَ رَوَوْا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ قَالَ
نْ أَھْلِكَ قَالَ وَ مَا النُّخْبَةُ  یَا جَبْرَئِیلُ قَالَ عَلِيُّ وَفَاتِهِ وَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ ھَذِهِ وَصِیَّتُكَ إِلَی النُّخْبَةِ مِ

بْنُ أَبِي طَالِبٍ ص وَ کَانَ عَلَی الْکِتَابِ خَوَاتِیمُ مِنْ ذَھَبٍ فَدَفَعَهُ النَّبِيُّ ص إِلَی عَلِيٍّ ع وَ أَمَرَهُ 
رُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْخَاتَمَ وَ عَمِلَ بِمَا فِیهِ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَی أَنْ یَفُكَّ خَاتَماً مِنْهُ وَ یَعْمَلَ بِمَا فِیهِ فَفَكَّ أَمِی

هِ فَمَا الْحَسَنِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَفُكَّ خَاتَماً مِنْهُ وَ یَعْمَلَ بِمَا فِیهِ فَفَكَّ الْحَسَنُ ع الْخَاتَمَ وَ عَمِلَ بِمَا فِی
فَكَّ خَاتَماً فَوَجَدَ فِیهِ أَنِ اخْرُجْ بِقَوْمٍ إِلَی الشَّھَادَةِ فَلَا شَھَادَةَ تَعَدَّاهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَی الْحُسَیْنِ ع فَ

جَدَ فِیهِ لَھُمْ إِلَّا مَعَكَ وَ اشْرِ نَفْسَكَ لِلَّهِ فَفَعَلَ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَی عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَفَكَّ خَاتَماً فَوَ
فَفَعَلَ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَی ابْنِهِ   وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّی یَأْتِیَكَ الْیَقِینُ  مْ مَنْزِلَكَأَنْ أَطْرِقْ وَ اصْمُتْ وَ الْزَ

نَّهُ لَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَفَكَّ خَاتَماً فَوَجَدَ فِیهِ حَدِّثِ النَّاسَ وَ أَفْتِھِمْ وَ لَا تَخَافَنَّ إِلَّا اللَّهَ فَإِ
لَیْكَ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَی ابْنِهِ جَعْفَرٍ ع فَفَكَّ خَاتَماً فَوَجَدَ فِیهِ حَدِّثِ النَّاسَ وَ أَفْتِھِمْ وَ سَبِیلَ لِأَحَدٍ عَ

مَانٍ انْشُرْ عُلُومَ أَھْلِ بَیْتِكَ وَ صَدِّقْ آبَاءَكَ الصَّالِحِینَ وَ لَا تَخَافَنَّ إِلَّا اللَّهَ وَ أَنْتَ فِي حِرْزٍ وَ أَ
دَفَعَهُ إِلَی مُوسَی ع وَ کَذَلِكَ یَدْفَعُهُ مُوسَی ع إِلَی الَّذِي بَعْدَهُ ثُمَّ کَذَلِكَ أَبَداً إِلَی قِیَامِ  فَفَعَلَ ثُمَّ

  .الْمَھْدِيِّ ع
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بُویِعَ شَھِدْتُ جِنَازَةَ أَبِي بَکْرٍ یَوْمَ مَاتَ وَ شَھِدْتُ عُمَرَ حِینَ : وَ مِمَّا رَوَوْهُ عَنْ أَبِي الطُّفَیْلِ قَالَ
وَ عَلِيٌّ ع جَالِسٌ نَاحِیَةً فَأَقْبَلَ غُلَامٌ یَھُودِيٌّ جَمِیلٌ عَلَیْهِ ثِیَابٌ حِسَانٌ وَ ھُوَ مِنْ وُلْدِ ھَارُونَ ع 

تَابِھِمْ وَ حَتَّی قَامَ عَلَی رَأْسِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْتَ أَعْلَمُ ھَذِهِ الْأُمَّةِ بِکِ
جِئْتُ مُرْتَاداً  أَمْرِ نَبِیِّھِمْ ص فَطَأْطَأَ عُمَرُ رَأْسَهُ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْقَوْلَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ إِنِّي

ھَذَا الشَّابَّ وَ أَشَارَ إِلَی  دِینِي أُرِیدُ الْحُجَّةَ وَ أَطْلُبُ الْبُرْھَانَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ دُونَكَ لِنَفْسِي شَاکّاً فِي
هِ ص أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ الْغُلَامُ وَ مَنْ ھَذَا قَالَ عُمَرُ ھَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّ

ولِ اللَّهِ ص وَ أَعْلَمُ النَّاسِ وَ أَبُو الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ابْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ وَ زَوْجُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُ
عَمْ قَالَ بِالْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ قَالَ فَأَقْبَلَ الْغُلَامُ إِلَی عَلِيٍّ ع فَقَالَ لَهُ أَنْتَ کَذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع نَ

فَتَبَسَّمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَالَ یَا  الْغُلَامُ فَإِنِّي أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثٍ وَ وَاحِدَةٍ قَالَ
عَمَّا ھَارُونِيُّ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ سَبْعاً قَالَ لِأَنِّي أُرِیدُ أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ فَإِنْ عَلِمْتَھُنَّ سَأَلْتُكَ 

الِمٌ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَا أَسْأَلُكَ بِالْإِلَهِ بَعْدَھُنَّ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْھُنَّ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَیْسَ فِیکُمْ عَ
مَا جِئْتُ  الَّذِي تَعْبُدُهُ إِنْ أَنَا أَجَبْتُكَ عَنْ کُلِّ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ لَتَدَعَنَّ دِینَكَ وَ لَتَدْخُلَنَّ فِي دِینِي قَالَ

سَلْ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ قَطْرَةِ دَمٍ قَطَرَتْ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا لِذَلِكَ قَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع 
ءٍ اھْتَزَّ عَلَی وَجْهِ  شَيْ   أَيُّ قَطْرَةٍ ھِيَ وَ أَوَّلُ عَیْنٍ فَاضَتْ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ أَيُّ عَیْنٍ ھِيَ وَ أَوَّلُ

رُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا ھَارُونِيُّ أَمَّا أَنْتُمْ فَتَقُولُونَ أَوَّلُ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ عَلَی ءٍ ھُوَ فَقَالَ أَمِی الْأَرْضِ أَيُّ شَيْ
وَجْهِ الْأَرْضِ حَیْثُ قَتَلَ أَحَدُ ابْنَيْ آدَمَ ع صَاحِبَهُ وَ لَیْسَ کَذَلِكَ وَ لَکِنَّهُ حَیْثُ طَمِثَتْ حَوَّاءُ وَ 

ا وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَتَقُولُونَ أَوَّلُ عَیْنٍ فَاضَتْ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ الْعَیْنُ الَّتِي بِبَیْتِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ ابْنَیْھَ
ا الْمَقْدِسِ وَ لَیْسَ کَذَلِكَ ھُوَ وَ لَکِنَّھَا لَعَیْنُ الْحَیَاةِ الَّتِي وَقَفَ عَلَیْھَا مُوسَی ع وَ فَتَاهُ وَ مَعَھُمَ

سَقَطَ مِنْهُ فِیھَا فَحَيَّ وَ ھَذَا الْمَاءُ لَا یُصِیبُ مَیِّتاً إِلَّا حَيَّ وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَتَقُولُونَ أَوَّلُ النُّونُ الْمَالِحُ فَ
ا ءٍ اھْتَزَّ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ الشَّجَرَةُ الَّتِي کَانَتْ مِنْھَا سَفِینَةُ نُوحٍ ع وَ لَیْسَ کَذَلِكَ ھُوَ وَ لَکِنَّھَ شَيْ

الْعَجْوَةُ وَ مِنْھَا تَفَرَّعَ جَمِیعُ مَا تَرَى مِنْ أَنْوَاعِ النَّخْلِ فَقَالَ  نَّخْلَةُ الَّتِي أُھْبِطَتْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ ھِيَال
هِ وَ إِمْلَاءُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا ھُوَ إِنِّي لَأَجِدُ ھَذَا فِي کُتُبِ أَبِي ھَارُونَ ع کِتَابَتُهُ بِیَدِ

هُ عَمِّي مُوسَی ع ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الثَّلَاثِ الْأُخَرِ عَنْ أَوْصِیَاءِ مُحَمَّدٍ ص وَ کَمْ أَئِمَّةَ عَدْلٍ بَعْدَ
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ع یَا ھَارُونِيُّ إِنَّ  وَ عَنْ مَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْ یَکُونُ مَعَهُ سَاکِناً فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ

افِ لِمُحَمَّدٍ ع اثْنَيْ عَشَرَ وَصِیّاً أَئِمَّةَ عَدْلٍ لَا یَضُرُّھُمْ خِذْلَانُ مَنْ خَذَلَھُمْ وَ لَا یَسْتَوْحِشُونَ بِخِلَ
کَنُ مُحَمَّدٍ ع فِي مَنْ خَالَفَھُمْ وَ إِنَّھُمْ أَرْسَبُ فِي الدِّینِ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي فِي الْأَرْضِ وَ مَسْ

اثْنَا عَشَرَ جَنَّةِ عَدْنٍ الَّتِي ذَکَرَھَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ غَرَسَھَا بِیَدِهِ وَ مَعَهُ فِي مَسْکَنِهِ فِیھَا الْأَئِمَّةُ الِ
ي کُتُبِ أَبِي ھَارُونَ ع کِتَابَتُهُ الْعُدُولُ فَقَالَ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا ھُوَ إِنِّي لَأَجِدُ ذَلِكَ فِ

بِیَدِهِ وَ إِمْلَاءُ عَمِّي مُوسَی ع فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوَاحِدِ کَمْ یَعِیشُ وَصِيُّ مُحَمَّدٍ ع مِنْ بَعْدِهِ وَ 
زِیدُ یَوْماً وَ لَا تَنْقُصُ یَوْماً ثُمَّ ھَلْ یَمُوتُ ھُوَ أَوْ یُقْتَلُ قَالَ یَا ھَارُونِيُّ یَعِیشُ بَعْدَهُ ثَلَاثِینَ سَنَةً لَا تَ

یُضْرَبُ ضَرْبَةً ھَاھُنَا وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی قَرْنِهِ وَ أَوْمَأَ إِلَی لِحْیَتِهِ فَتُخْضَبُ ھَذِهِ مِنْ ھَذِهِ قَالَ 
اللَّهُ وَ أَشْھَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ  وَ قَالَ أَشْھَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا   فَصَاحَ الْھَارُونِيُّ وَ قَطَعَ کِشْنِیرَهُ

رَسُولُهُ وَ أَنَّكَ وَصِيُّ رَسُولِهِ ص یَنْبَغِي أَنْ تَفُوقَ وَ لَا تُفَاقَ وَ أَنْ تُعَظَّمَ وَ لَا تُسْتَضْعَفَ وَ 
  .حَسُنَ إِسْلَامُهُ

   
عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ  إِنَّ اللَّهَ  يَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُوَ رَوَوْا عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِ

دُونَهُ وَ مُحَمَّداً ع وَ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَھْلِ بَیْتِهِ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ فَأَقَامَھُمْ أَشْبَاحاً فِي ضِیَاءِ نُورِهِ یَعْبُ
  .مِنْ بَعْدِ مُحَمَّدٍ ص یُسَبِّحُونَهُ وَ یُقَدِّسُونَهُ وَ ھُمُ الْأَئِمَّةُ

   
مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً کُلُّھُمْ   وَ رَوَوْا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ

  .مُحَدَّثٌ وَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ص ھُمَا الْوَالِدَانِ
   

: وَ رَوَوْا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَی ع قَالَ
یْلَةِ أَمْرُ  اللَّإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ لَیْلَةَ الْقَدْرِ فِي کُلِّ سَنَةٍ وَ إِنَّهُ یَنْزِلُ فِي تِلْكَ

مِنْ  السَّنَةِ وَ کَذَلِكَ وُلَاةُ الْأَمْرِ  بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ ھُمْ قَالَ أَنَا وَ أَحَدَ عَشَرَ
  .صُلْبِي مُحَدَّثُونَ
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رِ فَإِنَّھَا تَکُونُ بَعْدِي لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي آمِنُوا بِلَیْلَةِ الْقَدْ  وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَصْحَابِهِ
  .طَالِبٍ وَ وُلْدِهِ وَ ھُمْ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ بَعْدِهِ ع

   
  .یَکُونُ تِسْعَةُ أَئِمَّةٍ بَعْدَ الْحُسَیْنِ ع تَاسِعُھُمْ قَائِمُھُمْ: وَ رَوَوْا عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ

   
الْأَئِمَّةُ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً مِنْھُمُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ   ا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُوَ رَوَوْ

  .ثُمَّ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ ع
  .في أمثال لھذه الروایات الواردة من طریقي الخاصة و العامة

اصرا بنقل الدائن بضمنه و المخالف في معناه برھان صحته إذ ال معلوم أن ورود الخبر متن( 
داعي للمحجوج به إال الصدق الباعث علی روایته و إذا ثبت صدق نقلته اقتضی إمامة 

  .المذکورین فیه لکونه نصا علی عدد لم یشرکھم فیه أحد حسب ما قدمناه
  .قطوع بصدقھم بإمامتهو الضرب الثاني من النص نص أبیه علیه باإلمامة و شھادة الم

   نص أبیه علیه باإلمامة و شھادة المقطوع بصدقھم بإمامته
  فأما النص من أبیه فما

خَرَجَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ : رُوِيَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ
  .تَیْنِ یُخْبِرُنِي بِالْخَلَفِ مِنْ بَعْدِهِعَلِيٍّ ع قَبْلَ مُضِیِّهِ بِسَنَ

   
قُلْتُ لِأَبِي مُحَمَّدٍ ع جَلَالَتُكَ یَمْنَعُنِي عَنْ : وَ رَوَوْا عَنْ عِدَّةِ طُرُقٍ عَنْ أَبِي ھَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ

ي ھَلْ لَكَ وَلَدٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ حَدَثَ مَسْأَلَتِكَ فَتَأْذَنُ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَكَ فَقَالَ سَلْ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِ
  .أَمْرٌ فَأَیْنَ أَسْأَلُ عَنْهُ فَقَالَ بِالْمَدِینَةِ

   
خَرَجَ مِنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ع حِینَ قُتِلَ : وَ رَوَوْا مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

أَنَّهُ یَقْتُلُنِي وَ لَیْسَ لِي عَقِبٌ    ھَذَا جَزَاءُ مَنِ اجْتَرَأَ  عَلَی اللَّهِ تَعَالَی فِي أَوْلِیَائِهِ یَزْعُمُ الزُّبَیْرِيُّ
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 کَیْفَ رَأَى قُدْرَةَ اللَّهِ فِیهِ قَالَ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ سَمَّاهُ بِاسْمِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَ

  .ینَ وَ مِائَتَیْنِخَمْسِ
   

الْخَلَفُ مِنْ   یَقُولُ وَ رَوَوْا عَنْ أَبِي ھَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع
لِأَنَّکُمْ لَا  بَعْدِي الْحَسَنُ ع فَکَیْفَ لَکُمْ بِالْخَلَفِ مِنْ بَعْدِ الْخَلَفِ فَقُلْتُ وَ لِمَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ

مَّدٍ تَرَوْنَ شَخْصَهُ وَ لَا یَحِلُّ لَکُمْ ذِکْرُهُ بِاسْمِهِ فَقُلْتُ کَیْفَ نَذْکُرُهُ فَقَالَ قُولُوا الْحُجَّةُ مِنْ آلِ مُحَ
  .ع
   

  .  حِبُکُمْ بَعْدِيأَرَانِي أَبُو مُحَمَّدٍ ع ابْنَهُ ع فَقَالَ ھَذَا صَا: وَ رَوَوْا عَنْ عَمْرٍو الْأَھْوَازِيِّ قَالَ
رَأَى وَ  أَتَیْتُ سُرَّمَنْ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَھْلِ فَارِسَ سَمَّاهُ قَالَ   وَ رَوَوْا عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْعِجْلِيِ

الَ قُلْتُ رَغْبَةٌ لَزِمْتُ بَابَ أَبِي مُحَمَّدٍ ع فَدَعَانِي فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمْتُ فَقَالَ مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ قَ
فِي خِدْمَتِكَ قَالَ فَقَالَ لِي الْزَمِ الدَّارَ قَالَ فَکُنْتُ مَعَ الْخَدَمِ فِي الدَّارِ ثُمَّ صِرْتُ أَشْتَرِي لَھُمُ 

عَلَیْهِ یَوْماً  الْحَوَائِجَ مِنَ السُّوقِ وَ کُنْتُ أَدْخُلُ مِنْ غَیْرِ إِذْنٍ إِذَا کَانَ فِي الدَّارِ رِجَالٌ قَالَ فَدَخَلْتُ
لَ وَ وَ ھُوَ فِي دَارِ الرِّجَالِ فَسَمِعْتُ حَرَکَةً فِي الْبَیْتِ فَنَادَانِي مَکَانَكَ لَا تَبْرَحْ فَلَمْ أَجْسُرْ أَنْ أَدْخُ

ادَى الْجَارِیَةَ ءٌ مُغَط�ی ثُمَّ نَادَانِي ادْخُلْ فَدَخَلْتُ فَنَ لَا أَخْرُجَ فَخَرَجَتْ عَلَيَّ جَارِیَةٌ مَعَھَا شَيْ
فَرَجَعَتْ فَدَخَلَتْ إِلَیْهِ فَقَالَ لَھَا اکْشِفِي عَمَّا مَعَكِ فَکَشَفَتْ عَنْ غُلَامٍ أَبْیَضَ حَسَنِ الْوَجْهِ 

فَقَالَ ھَذَا  فَکَشَفَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع عَنْ بَطْنِهِ فَإِذَا شَعْرٌ نَابِتٌ مِنْ لَبَّتِهِ إِلَی سُرَّتِهِ أَخْضَرُ لَیْسَ بِأَسْوَدَ
  .صَاحِبُکُمْ ثُمَّ أَمَرَھَا فَحَمَلَتْهُ فَمَا رَأَیْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّی مَضَی أَبُو مُحَمَّدٍ ع

  .في أمثال لھذه النصوص
و أما شھادة المقطوع بصدقھم فمعلوم لکل سامع ألخبار الشیعة تعدیل أبي محمد الحسن 

اء بینه و بین أولیائھم و األمناء علی قبض بن علي ع جماعة من أصحابه و جعلھم سفر
شیعته و أن ھذه  األخماس و األنفال و شھادته بإیمانھم و صدقھم فیما یؤدونه عنه إلی

الجماعة شھدت بمولد الحجة بن الحسن ع و أخبرت بالنص علیه من أبیه ع و قطعت 
نائبا مناب نص أبیه ع بإمامته و کونه الحجة المأھول لالنتصار من الظالمین فکان ذلك منھم 
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لو کان مفقودا إذ ال فرق في ثبوت الحکم بین أن ینص علیه حجة معلوم العصمة لکونه نبیا 

أو إماما و بین أن ینص علیه منصوص علی صدقه بقول نبي أو إمام و الجماعة المذکورة  
ید أبو ھاشم داود بن قاسم الجعفري و محمد بن علي بن بالل و أبو عمرو عثمان بن سع

السمان و ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان رضي اهللا عنھم و عمرو األھوازي و أحمد بن 
  .و إبراھیم بن مھزیار و محمد بن إبراھیم   إسحاق و أبو محمد الوجنائي
  نص آبائه علیه بغیبته و صفتھا

نه و أما الضرب الثالث من النص فھو ما ورد عن آبائه ص من النبي و أمیر المؤمنین إلی اب
الحسن بن علي ع بغیبة الحجة قبل وجوده و صفتھا قبل مولده و وقوع ذلك مطابقا للخبر 

  .ء من غیر أن ینخرم منه شي
و ھذا الضرب من النص دال علی إمامته و کونه المھدي المأھول إھالك الظالمین لثبوت 

  .النص بغیبته القصرى و الطولی المختصة به و مطابقتھا للخبر عنھا
  مافمن ذلك 

قُلْتُ لَهُ : رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاھِیمَ الْخَارِقِيِّ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
الَ لِي کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لِقَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ ع غَیْبَتَانِ وَاحِدَةٌ طَوِیلَةٌ وَ الْأُخْرَى قَصِیرَةٌ قَالَ فَقَ

لْدُ نَعَمْ یَا أَبَا بَصِیرٍإِحْدَاھُمَا أَطْوَلُ مِنَ الْأُخْرَى ثُمَّ لَا یَکُونُ ذَلِكَ یَعْنِي ظُھُورَهُ حَتَّی یَخْتَلِفَ وُ
تْلٌ یَلْجَئُونَ فِیهِ فُلَانٍ وَ تَضِیقَ الْحَلْقَةُ  وَ یَظْھَرَ السُّفْیَانِيُّ وَ یَشْتَدَّ الْبَلَاءُ وَ یَشْمَلَ النَّاسَ مَوْتٌ وَ قَ

  .إِلَی حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ ص
   

یَفْسُدُ : وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَھْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ
امِلَ الذِّکْرِ لَا أَقُولُ خَامِلًا فِي حُسْنِهِ وَ لَا مَوْضِعِهِ وَ النَّاسُ ثُمَّ یُصْلِحُھَا اللَّهُ بَعْدَ أَمْنِ وَلَدِي خَ

  .لَکِنْ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ وَ یَکُونُ ابْتِدَاءُ أَمْرِهِ بِالْیَمَنِ
أَرْضِ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَتَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَوَجَدْتُهُ یَنْکُتُ فِي الْ: وَ رَوَوْا عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ

تُ فِي أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا لِي أَرَاكَ مُفَکِّراً تَنْکُتُ فِي الْأَرْضِ أَ رَغْبَةً مِنْكَ فِیھَا قَالَ وَ اللَّهِ مَا رَغِبْ
الْمَھْدِيُّ الَّذِي یَمْلَؤُھَا  الدُّنْیَا قَطُّ وَ لَکِنِّي فِي مَوْلُودٍ یَکُونُ مِنْ ظَھْرِي الْحَادِيَ عَشَرَ بَعْدِي وَ ھُوَ
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أَقْوَامٌ وَ یَھْتَدِي ] فِیھَا[عَدْلًا وَ قِسْطاً کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً یَکُونُ لَهُ حَیْرَةٌ وَ غَیْبَةٌ تَضِلُّ بِھَا 

  .أَنَّهُ مَخْتُومٌ بِھَا آخَرُونَ قُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ ھَذَا لَکَائِنٌ قَالَ نَعَمْ کَمَا
   

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ لِلْغُلَامِ غَیْبَةً قَبْلَ أَنْ یَقُومَ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ : وَ رَوَوْا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
ھُوَ الَّذِي یَشُكُّ النَّاسُ فِي وِلَادَتِهِ  یَخَافُ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی بَطْنِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ وَ ھُوَ الْمُنْتَظَرُ وَ

نْ فَمِنْھُمْ مَنْ یَقُولُ مَاتَ أَبُوهُ وَ لَا خَلَفَ لَهُ وَ مِنْھُمْ مَنْ یَقُولُ مَاتَ أَبُوهُ وَ ھُوَ حَمْلٌ وَ مِنْھُمْ مَ
ع غَیْرَ أَنَّ اللَّهَ یُحِبُّ أَنْ یَمْتَحِنَ    نْتَقِمُیَقُولُ ھُوَ غَائِبٌ قَدْ وُلِدَ قَبْلَ مَوْتِ أَبِیهِ بِسَنَتَیْنِ وَ ھُوَ الْمُ

  .  الشِّیعَةَ فَعِنْدَ ذَلِكَ یَرْتَابُ الْمُبْطِلُونَ
أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ   وَ رَوَوْا عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

مْ ا یَکُونُ عَنْهُ وَ أَرْضَی مَا یَکُونُ عَنْهُ إِذَا افْتَقَدَ حُجَّةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَلَمْ یَظْھَرْ لَهُ وَ لَمْ یَعْلَأَرْضَی مَ
الْفَرَجَ وَ قَدْ  فَعِنْدَھَا تَوَقَّعُوا   مَکَانَهُ وَ ھُوَ فِي ذَلِكَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ تَبْطُلْ حُجَّةُ اللَّهِ تَعَالَی وَ بَیِّنَاتُهُ

ا تَکُونُ الْغَیْبَةُ إِلَّا عَلِمَ أَنَّ أَوْلِیَاءَهُ لَا یَرْتَابُونَ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّھُمْ یَرْتَابُونَ مَا غَیَّبَهُ عَنْھُمْ طَرْفَةَ عَیْنٍ وَ لَ
  .عَلَی رُءُوسِ شِرَارِ النَّاسِ

   
إِنَّ فِي الْقَائِمِ سُنَّةً مِنْ یُوسُفَ ع   عْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُوَ رَوَوْا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ  قَالَ سَمِ

ھَذِهِ الْأُمَّةُ أَشْبَاهُ الْخَنَازِیرِ إِنَّ ] ھَذَا[قُلْتُ کَأَنَّكَ تَذْکُرُ حَیْرَةً  أَوْ غَیْبَةً قَالَ وَ مَا تُنْکِرُ ذَلِكَ مِنْ 
أَوْلَادَ أَنْبِیَاءَ فَتَاجَرُوا یُوسُفَ وَ بَایَعُوهُ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ وَ ھُمْ إِخْوَتُهُ فَلَمْ  إِخْوَةَ یُوسُفَ کَانُوا أَسْبَاطاً

فَمَا تُنْکِرُ ھَذِهِ الْأُمَّةُ الْمَلْعُونَةُ أَنْ یَکُونَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُ أَنْ   أَنَا یُوسُفُ  یَعْرِفُوهُ حَتَّی قَالَ لَھُمْ
تَهُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ لَقَدْ کَانَ یُوسُفُ إِلَیْهِ مُلْكُ مِصْرَ وَ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَبِیهِ یَسْتُرَ حُجَّ

وَ سَارَ یَعْقُوبُ  مَسِیرَةُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُعْلِمَهُ مَکَانَهُ لَقَدَرَ عَلَی ذَلِكَ وَ اللَّهِ لَقَدْ
نْ یَفْعَلَ اللَّهُ وُلْدُهُ عِنْدَ الْبِشَارَةِ تِسْعَةَ أَیَّامٍ مِنْ بَدْوِھِمْ إِلَی مِصْرَ فَمَا تُنْکِرُ ھَذِهِ الْأُمَّةُ الْمَلْعُونَةُ أَ
عْرِفُونَهُ حَتَّی لِحُجَّتِهِ ع مَا فَعَلَ بِیُوسُفَ ع فَیَکُونَ یَمْشِي فِي أَسْوَاقِھِمْ وَ یَطَأُ بُسُطَھُمْ وَ ھُمْ لَا یَ

  .  قالَ أَنَا یُوسُفُ  یَأْذَنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ یُعَرِّفَھُمْ نَفْسَهُ کَمَا أَذِنَ لِیُوسُفَ ع فَقَالُوا لَهُ أَنْتَ یُوسُفُ
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مِنْ وُلْدِهِ فَقَالَ لَیَغِیبَنَّ  ذُکِرَ الْقَائِمُ: وَ رَوَوْا عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ

  .حَتَّی یَقُولَ الْجَاھِلُ مَا لِلَّهِ فِي آلِ مُحَمَّدٍ ع حَاجَةٌ 
أَمَا وَ اللَّهِ لَیَغِیبَنَّ الْقَائِمُ عَنْکُمْ سِنِینَا مِنْ   وَ رَوَوْا عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ

حَتَّی یُقَالَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ بِأَيِّ وَادٍ سَلَكَ وَ لَیَدْمَعَنَّ عَلَیْهِ عُیُونُ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَتُمَحَّصُنَّ وَ دَھْرِکُمْ 
  .لَتُکْفَؤُنَّ کَمَا تُکْفَأُ السُّفُنُ فِي أَمْوَاجِ الْبَحْرِ

   
  .صَاحِبُ ھَذَا الْأَمْرِ الشَّرِیدُ الطَّرِیدُ الْفَرِیدُ الْوَحِیدُ  وَ رَوَوْا عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

   
فِي صَاحِبِ الْأَمْرِ أَرْبَعُ سُنَنٍ مِنْ أَرْبَعَةِ   وَ رَوَوْا عَنْ أَبِي بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ

نَّةٌ مِنْ یُوسُفَ وَ سُنَّةٌ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَنْبِیَاءَ سُنَّةٌ مِنْ مُوسَی وَ سُنَّةٌ مِنْ عِیسَی وَ سُ
وَ أَمَّا عِیسَی ع فَیُقَالُ مَاتَ * یَتَرَقَّبُ  آلِهِ وَ عَلَی جَمِیعِ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ فَأَمَّا مُوسَی ع فَخَائِفٌ

أَھْلِهِ بِحَیْثُ لَا یَعْرِفُھُمْ وَ لَا یَعْرِفُونَهُ وَ أَمَّا مُحَمَّدٌ رَسُولُ  وَ لَمْ یَمُتْ وَ أَمَّا یُوسُفُ ع فَالْغَیْبَةُ عَنْ
  .اللَّهِ ص بِالسَّیْفِ

   
لَا بُدَّ لِصَاحِبِ ھَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَیْبَةٍ وَ لَا : وَ رَوَوْا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

  .فِي غَیْبَتِهِ مِنْ عُزْلَةٍ وَ نِعْمَ الْمَنْزِلُ طَیْبَةُ بُدَّ لَهُ
   

لِلْقَائِمِ غَیْبَتَانِ إِحْدَاھُمَا قَصِیرَةٌ وَ الْأُخْرَى   وَ رَوَوْا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
  .لِیَائِهِطَوِیلَةٌ الْأُولَی یُعْلَمُ مَکَانُهُ خَاصَّةً لِأَوْ

   
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَکُونَ صَاحِبَ ھَذَا : وَ رَوَوْا عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ

الَ مَا مِنَّا اللَّهُ إِلَیْكَ بِغَیْرِ سَیْفٍ فَقَدْ بُویِعَ لَكَ وَ ضُرِبَتِ الدَّرَاھِمُ بِاسْمِكَ فَقَ   الْأَمْرِ وَ أَنْ یَسُوقَهُ
أَمْوَالُ إِلَّا أَحَدٌ اخْتَلَفَتْ إِلَیْهِ الْکُتُبُ وَ أُشِیرَ إِلَیْهِ بِالْأَصَابِعِ وَ سُئِلَ عَنِ الْمَسَائِلِ وَ حُمِلَتْ إِلَیْهِ الْ

  اغْتِیلَ أَوْ مَاتَ عَلَی فِرَاشِهِ حَتَّی یَبْعَثَ اللَّهُ لِھَذَا الْأَمْرِ
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  .  الْمَوْلِدِ وَ الْمَنْشَإِ غَیْرَ خَفِيٍّ فِي نَسَبِهِ غُلَاماً مِنَّا خَفِيَّ

قُلْتُ لَهُ إِنَّ شِیعَتَكَ بِالْعِرَاقِ کَثِیرَةٌ فَوَ اللَّهِ مَا : وَ رَوَوْا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ
لَ یَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَطَاءٍ قَدْ أَخَذْتَ تَفْرُشُ أُذُنَیْكَ فِي أَھْلِ بَیْتِكَ مِثْلُكَ فَکَیْفَ لَا تَخْرُجُ فَقَا

مْرُ لِلنَّوْکَی إِي وَ اللَّهِ مَا أَنَا بِصَاحِبِکُمْ قُلْتُ لَهُ فَمَنْ صَاحِبُنَا قَالَ انْظُرُوا مَنْ عَمِيَ عَلَی النَّاسِ أَ
حَدٌ یُشَارُ إِلَیْهِ بِالْأَصَابِعِ وَ یُمْضَغُ بِالْأَلْسُنِ إِلَّا مَاتَ غَیْظاً وِلَادَتِهِ فَذَلِكَ صَاحِبُکُمْ إِنَّهُ لَیْسَ مِنَّا أَ

  .أَوْ رَغْمَ أَنْفِهِ
   

إِنَّ لِصَاحِبِ ھَذَا الْأَمْرِ غَیْبَةً الْمُتَمَسِّكُ فِیھَا   وَ رَوَوْا عَنْ یَمَانٍ التَّمَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
صَاحِبِ خَارِطِ الْقَتَادِ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ ھَکَذَا بِیَدِهِ فَأَیُّکُمْ یُمْسِكُ شَوْكَ الْقَتَادِ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِبِدِینِهِ کَ

  .ھَذَا الْأَمْرِ غَیْبَةً فَلْیَتَّقِ اللَّهَ عَبْدٌ وَ لْیَتَمَسَّكْ بِدِینِهِ
   

یَفْقِدُ النَّاسُ إِمَامَھُمْ یَشْھَدُ الْمَوْسِمَ   الَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُوَ رَوَوْا عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَ
  .یَرَاھُمْ وَ لَا یَرَوْنَهُ

   
نَوَّهُ بِاسْمِ رَجُلٍ مِنَّا فَیَکُونَ: وَ رَوَوْا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ  وَ اللَّهِ لَا یُ

  .صَاحِبَ ھَذَا الْأَمْرِ حَتَّی یَأْتِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ النَّاسُ
کَتَبْتُ إِلَی أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفَرَجِ فَقَالَ إِذَا غَابَ : وَ رَوَوْا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَھْزِیَارَ قَالَ

  .الِمِینَ فَتَوَقَّعُوا الْفَرَجَصَاحِبُکُمْ عَنْ دَارِ الظَّ
   

  وَ رَوَوْا عَنْ أَبِي ھَاشِمٍ دَاوُدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْکَرِيَّ ع یَقُولُ
وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّکُمْ لَا  الْخَلَفُ مِنْ بَعْدِي الْحَسَنُ ع فَکَیْفَ لَکُمْ بِالْخَلَفِ مِنْ بَعْدِ الْخَلَفِ فَقُلْتُ

  .  تَرَوْنَ شَخْصَهُ وَ لَا یَحِلُّ لَکُمْ ذِکْرُهُ بِاسْمِهِ
في أمثال لھذه الروایات الدالة علی تخصص اإلمامة بعد الحسن ع و إلی اآلن بالحجة بن 

  .الحسن ع
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   ظھور معجزاته علی أیدي سفرائه

   فرائهو مما یدل علی إمامته ظھور األعالم علی أیدي س
شَکَکْتُ بَعْدَ مُضِيِّ أَبِي مُحَمَّدٍ ع : فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَوْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاھِیمَ بْنِ مَھْزِیَارَ قَالَ

فَاجْتَمَعَ عِنْدَ أَبِي مَالٌ جَزِیلٌ فَحَمَلَهُ وَ رَکِبَ فِي السَّفِینَةِ فَخَرَجْتُ مَعَهُ مُشَیِّعاً فَوُعِكَ وَعْکاً 
وَ مَاتَ شَدِیداً فَقَالَ یَا بُنَيَّ رُدَّنِي فَھُوَ الْمَوْتُ وَ قَالَ إِلَيَّ اتَّقِ اللَّهَ فِي ھَذَا الْمَالِ وَ أَوْصَی إِلَيَّ 

رِي ءٍ غَیْرِ صَحِیحٍ أَحْمِلُ ھَذَا الْمَالَ إِلَی الْعِرَاقِ فَأَکْتَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَمْ یَکُنْ أَبِي لِیُوصِيَ بِشَيْ
ءٌ کَوُضُوحِهِ أَیَّامَ أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَنْفَذْتُهُ  ءٍ فَإِنْ وَضَحَ لِي شَيْ دَاراً عَلَی الشَّطِّ فَلَا أُخْبِرُ أَحَداً بِشَيْ

رُقْعَةٍ مَعَ رَسُولٍ وَ إِلَّا أَنْفَقْتُهُ فَقَدِمْتُ الْعِرَاقَ وَ اکْتَرَیْتُ دَاراً عَلَی الشَّطِّ وَ بَقِیتُ أَیَّاماً فَإِذَا أَنَا بِ
 فِیھَا یَا مُحَمَّدُ مَعَكَ کَذَا وَ کَذَا حَتَّی نَصَّ جَمِیعَ مَا مَعِي مِمَّا لَمْ أُحِطْ بِهِ عِلْماً فَسَلَّمْتُ الْمَالَ

نَاكَ مَکَانَ أَبِیكَ فَاغْتَمَمْتُ فَخَرَجَ إِلَيَّ قَدْ أَقَمْ -  إِلَی الرَّسُولِ وَ بَقِیتُ أَیَّاماً لَا یُرْفَعُ بِي رَأْسٌ
  .فَاحْمَدِ اللَّهَ

  أقسام المولی في اللسان 
  المقدمة

  .الحمد هللا و صلواته علی سیدنا محمد و آله الطاھرین  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
  .  عشرة أوجه   المولی ینقسم في اللغة علی

ني في باقي األقسام قال اهللا تعالی في أولھا األولی و ھو األصل و العماد الذي ترجع إلیه المعا
سورة الحدید فَالْیَوْمَ ال یُؤْخَذُ مِنْکُمْ فِدْیَةٌ وَ ال مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مَأْواکُمُ النَّارُ ھِيَ مَوْالکُمْ وَ 

بِئْسَ الْمَصِیرُ  یرید جل اسمه ھي أولی بکم علی ما جاء في التفسیر  و ذکره أھل اللغة 
  .  المحققون
  قال لبید 

     فغدت کال الفرجین تحسب أنه
      مولی المخافة خلفھا و إمامھا

  .یرید أولی المخافة و لسنا نعلم من أھل اللغة في المعنی خالفا  
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ءٍ وَ ھُوَ کَلٌّ  شَيْ  ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً ال یَقْدِرُ عَلی  و الثاني مالك الرق قال اهللا تعالی

  .یرید  مالکه و األمر في ھذا المعنی أبین من أن یحتاج فیه إلی االستشھاد   الهُمَوْ  عَلی
  .و الثالث المعتق
  .و الرابع المعتق

  و الخامس ابن العم قال الشاعر 
    مھال بني عمنا مھال موالینا

  ال تنشروا بیننا ما کان مدفونا
  وْلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْکافِرِینَ ال مَوْلیو السادس الناصر قال اهللا جل و عز ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَ

  .یرید ال ناصر لھم   لَھُمْ
  .و السابع المتولي یتضمن الجریرة و یحوز المیراث

  .و الثامن الحلیف
  .و التاسع الجار

  .و العاشر اإلمام السید المطاع
ا إلی األولی و مأخوذا منه و ھذه األقسام التسعة بعد األولی إذا تؤمل المعنی فیھا وجد راجع

  .ألن مالك الرق لما کان أولی بتدبیر عبده من غیره کان مواله
  .و المعتق لما کان أولی بمیراث المعتق من غیره کان لذلك مواله

أعتقه غیره کان مواله    و المعتق لما کان أولی بمعتقه في تحمل جریرته و اتصف به ممن
  .أیضا لذلك

ولی بالمیراث ممن بعد عن نسبه و أولی بنصرة ابن عمه من األجنبي و ابن العم لما کان أ
  .کان مولی ألجل ذلك

و الناصر لما اختص بالنصرة فصار بھا أولی کان من أجل ذلك مولی و المتولي لتضمن 
الجریرة لما ألزم نفسه ما یلزم المعتق کان بذلك أولی ممن لم یقبل الوالء و صار به أولی 

  .ك مولیلمیراثه فکان لذل
  .و الحلیف الحق في معناه بالمتولي فلھذا السبب کان مولی
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و الجار لما کان أولی بنصرة جاره ممن بعد عن داره و أولی بالشفعة في عقاره فلذا کان 

  .أولی
و اإلمام المطاع لما کان له من طاعة الرعیة و تدبیرھم ما یماثل الواجب بملك الرق کان 

ني فیما حددناه یرجع إلی معنی األولی و یکشف عن نتیجة ما لذلك أولی فصار جمیع المعا
ذکرناه في حقیقته و وصفناه و قد حمل العناد الناصبة علی أن جحد بعضھم أن یکون األولی 

أحد أقسام المولی أو یحصل ذلك في معناه و اعترف بعضھم أنفة من العناد و ادعوا أنه 
  .مجاز من األقسام

علی أنه األصل و العماد بیان فضیحة ھؤالء األوغاد علی أنه ال فصل  و فیما قدمناه من الدلیل
بینھم و بین من جحد األقسام التسعة و اقتصر به علی األول فادعی فیھا االستعارة و المجاز 

باب طرف من االستدالل علی إمامة أمیر  بل ھو بھذه الدعوى أقرب إلی الصواب لما شرحناه
   لنبي ص في یوم الغدیر من المقالالمؤمنین ع بما استفاض عن ا

أن النبي ص جمع الناس بغدیر خم عند   قد أجمع حملة األخبار و اتفق نقلة اآلثار علی
مرجعه من حجة الوداع ثم واجه جماعتھم بالخطاب فقال أ لست أولی بکم منکم فلما 

فعلي مواله  أذعنوا له باإلقرار قال لھم علی النسق من غیر فصل في الکالم فمن کنت مواله
    اللھم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله

فقررھم ص علی فرض طاعته علیھم بصریح الکالم ثم عطف علی اللفظ الخاص بما 
بحرف العطف من الفاء التي ال یبتدأ بھا الکالم فدل علی أنه  ینطوي علی معناه و جاء فیه
من حکمته علیه و آله السالم و أراد به البیان إذ لو لم یرد ذلك  األولی دون ما سواه لما ثبت

و أراد ما عداه لکان مستأنفا لمقال ال تعلق له بالمتقدم جاعال لحرف العطف حرف 
  .االستئناف و ھذا ما ال یقع إال من أحد نفسین

  .أحدھما جاھل باللغة و الکالم
  .و اآلخر قاصد إلی التعمیة و األلغاز

  . ص یجل عن الوصفین و ینزه عن النقص في الصفاتو رسول اهللا
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ء آخر ال یخلو رسول اهللا ص فیما یلفظ به من عبارة مولی من وجھین ال ثالث لھما  و شي

  .علی البیان
إما أن یکون مراده فیه المعنی الذي قرر به األنام من فرض الطاعة علی ما ذکرناه أو یکون 

  .أراد غیره من األقسام
ه من ذلك فرض طاعته علی األنام فھو الذي نذھب إلیه و قد صحت اإلمامة فإن کان مراد

و إن کان مراده سواه من األقسام فقد عبر عن مراده بکالم یحتمل خالف . ألمیر المؤمنین ع
ما أراد و لیس في العقل دلیل علی ما أراد و ھذا ما ال یقع إال من جاھل ناقص عاجز عن 

خاطبین عن الغرض و عدوله عن اإلفھام و قد أجل اهللا نبیه عن البیان أو متعمد إلضالل الم
  .ھذین القسمین و أشباھھما من النقص عن الکمال

ء آخر و ھو إذا کان لفظ مولی ینقسم علی عشرة أقسام ثم اعتبرنا ثمانیة منھا فأخرج  و شي
ه و ال سبب ء منھا و لم یرده علی وجه من الوجو لنا االعتبار أن النبي ص لم یقصد إلی شي

أنه علیه و آله السالم أراد الخارج عنھا من األقسام أو بعضه کائنا ما کان ال  من األسباب ثبت
  .محالة إذ کان ال یخلو کالمه ص من مراد و ھذا مما ال شك فیه و ال ارتیاب

فنظرنا في القسم الذي یلي األول علی ما رتبناه و ھو مالك الرق فوجدناه مما ال یجوز أن 
ده النبي ع ألنه لم یکن علي مالکا لرق کل من ملك النبي ص رقه فیکون بذلك مولی یقص

  .من کان مواله
و نظرنا في الذي یلیه و ھو المعتق و کان القول فیه کالقول في مالك الرق سواء ألن أمیر 

  .المؤمنین ع لم یکن معتقا لکل من أعتقه النبي ص من الرق فیکون لذلك مواله
  .تقا من رق و ال الرسول کذلك حاشاھما من ذلكو ال کان ع مع

و لم یجز أن یعني من کنت ابن عمه فعلي ابن عمه ألن ھذا لغو من الکالم مع معرفة 
الجمیع بأن علیا ع ابن عم الرسول ص و علمھم یقینا باالضطرار بأن ابن عم الرجل ھو ابن 

  .عم جمیع بني عمه علی کل حال
ن المسلمین کلھم أنصار من نصره النبي ع فال معنی لتخصیصه و ال یجوز أن یرید الناصر أل

  .من الجماعة بما قد شارکته فیه علی البیان ألن ھذا ھو العبث في الفعل و اللغو في الکالم
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و لم یکن کل من تولی النبي ع تولی علیا و ال یجوز أن یخبر بذلك کله لتنافي الکالم و ال 

  .یجب أن یکون قد أوجبه ألمرین
ول أنه خاطب الکافة و لم یکونوا بأسرھم أولیاء علی معنی االعتزاء إلیه بضمان الجرائر و األ

  .استحقاق المیراث
ء من األزمان و ال یجوز أن یکون قصد  و الثاني لالتفاق علی أن ذلك لم یکن واجبا في شي

فظ مولی و ال معنی إلرادته بل. معنی الحلیف ألنه لم یکن ع حلیفا لجمیع حلفاء النبي ص
الجار ألنه قد کان معروفا عند جمیع من عرف منزلة علي ع أنه جار من جاوره النبي ع في 

الدار بحلوله معه في المکان و ال إذا افترقا باألسفار و لم یجب أن یکون علي ع جارا لجیران 
  .النبي ع و کان الخبر عن ذلك کذبا من األخبار

وجب جمع الناس لھا و تقریرھم علی الطاعة و تعظیم مع أنه لو کان حقا لم یکن فیه فائدة ت
  .الشأن

   فلم یبق إال أنه ما أراد بقوله
   من کنت مواله فعلي مواله

إال اإلمامة التي یعبر عنھا تارة بلفظ أولی و یعبر عنھا بصریح فرض الطاعة فإنه أحرى و ھذا 
  ن الشعراءباب شواھد اإلمامة من ھذا المقال بشعر الفصحاء م واضح البرھان

   و مما یدل علی ما ذکرناه
شاعر رسول اهللا ص استأذن النبي ع في یوم الغدیر    ما تواترت به األخبار أن حسان بن ثابت

   أن یقول شعرا في ذلك المقام فأذن له فأنشأ یقول
     ینادیھم یوم الغدیر نبیھم

  بخم و أسمع بالرسول منادیا
     فقال و من موالکم و ولیکم

  لم یبدوا ھناك التعادیافقالوا و 
    إلھك موالنا و أنت نبینا

  منا لك الیوم عاصیا    فلن تجدن
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     فقال له قم یا علي فإنني

  رضیتك من بعدي إماما و ھادیا
    فمن کنت مواله فھذا ولیه فکونوا

  له أنصار صدق موالیا
     ھناك دعا اللھم وال ولیه

      و کن للذي عادى علیا معادیا
    القدس ما نصرتنا بلسانك ال تزال یا حسان مؤیدا بروحفقال له النبي ص 

فلو ال أن النبي ع أراد بما ذکره في ذلك المقام النص علی إمامة أمیر المؤمنین ع علی حسب 
  .ما صرح به حسان في ھذا المقال لما دعا له النبي ص بالتأیید و مدحة من أجله و أثنی علیه

ه من أقسام المولی ألنکر علی حسان و لم یقره علی ما و لو کان علیه و آله السالم عنی غیر
اعتقده فیه و بین له غلطه فیما حکاه ألنه محال مع نصب اهللا تعالی نبیه للبیان أن یشھد 

  .بصحة الباطل و ھو علی الضالل أن یمدح علی الغلط من االعتقاد
بمدحه علیه و دعائه و في شھادته علیه و آله السالم بصدق حسان فیما حکاه و نظمه الکالم 

له بالتأیید من أجله علی ما بیناه دلیل علی صحة ما ذکرناه و شاھد علی أن المولی عبارة في 
  .اللغة عن اإلمام لفھم حسان و الجماعة ذلك منھا بما شرحناه

و من ذلك ما تطابقت به األخبار و نقله رواة السیر و اآلثار و دونه حملة العربیة و األشعار 
قیس بن سعد بن عبادة  سید نقباء رسول اهللا ص من األنصار رحمه اهللا و معه رایة من قول 

  أمیر المؤمنین ع و ھو بین یدیه بصفین في قصیدته الالمیة التي أولھا
    قلت لما بغی العدو علینا
   حسبنا ربنا وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ

    حسبنا ربنا الذي فتح البصرة
   باألمس و الحدیث طویل

   ی إلی قولهحتی انتھ
     و علي إمامنا و إمام
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   لسوانا أتی به التنزیل

     یوم قال النبي من کنت مواله
   فھذا مواله خطب جلیل

    إن ما قاله النبي علی األمة
   حتم ما فیه قال و قیل

و في ھذا الشعر دلیالن علی ما ذکرناه أحدھما أن المولی یتضمن اإلمامة عند أھل اللسان 
قیس و أنه ال یجوز علیه أن یعبر عن معنی ما ال یقع علیه من اللفظ  لالتفاق علی فصاحة

  .الذي یعتمد صاحبه فیه الفصاحة و البیان   عند أھل الفصاحة ال سیما في النظم
و الثاني إقرار أمیر المؤمنین ع قیسا و ترك نکیره و ھو ینشد بحضرته و یشھد باإلمامة له و 

نین ع ممن ال یقر علی باطل و ال یمسك عن اإلنکار ال یحتج به علی األعداء و أمیر المؤم
  .سیما مع ارتفاع التقیة عنه و تمکنه من اإلنکار

   و من ذلك
احتجاج أمیر المؤمنین ع لنفسه بذلك في جوابه لمعاویة  عن کتابه إلیه من الشام و قد رام 

    اکتب   رافع االفتخار فقال أ علي یفتخرابن آکلة األکباد ثم قال لعبید اهللا بن أبي
      محمد النبي أخي و صنوي
   و حمزة سید الشھداء عمي

      و جعفر الذي یمسي و یضحي
   یطیر مع المالئکة ابن أمي

     و بنت محمد سکني و عرسي
   فخالط  لحمھا بدمي و لحمي

    و سبطا أحمد ولداي منھا
   له سھم کسھمي   فأیکم

    سبقتکم إلی اإلسالم طرا
    ن حلميصغیرا  ما بلغت أوا
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     علیکم   و أوجب لي والیته

   رسول اهللا یوم غدیر خم
فأوجب الحجة علی خصمه باإلمامة علی الجماعة فقال النبي ص فیه یوم الغدیر ما قال و 

  .ھذا الشعر منقول عنه علی الظاھر و االنتشار
تحیز إلی و ھو رجل نصراني ال ی   و مما یدل علی ما ذکرناه أیضا في ھذا الباب قول األخطل

و ال یطعن علیه في العلم باللسان ] للشیعة[فرقة من فرق اإلسالم و ال یتھم بالعصبیة للشعر 
فقد علمت الکافة عداوته ألمیرالمؤمنین    في قصیدته التي یمدح فیھا عبد الملك بن مروان

   علي بن أبي طالب ع
    فما وجدت فیھا قریش ألمرھا

  أعف و أوفی من أبیك و أمجدا
     بزندیه و لو کان غیره فأورى

  غداة اختالف الناس یوري ألصلدا
     فأصبحت موالھا من الناس کلھم

  و أحرى قریش أن تھاب و تحمدا
فمدحه باإلمامة و رئاسة الجماعة و اقتصر في العبارة علی ذلك و أنه أولی به من الناس کافة 

عنه و دالة علی معناه و ھذا بین علی لفظة مولی إلفادتھا في اللغة و معرفة أھلھا بأنھا عبارة 
  .ال خفاء فیه علی منصف و ال ارتیاب فیه

رحمة اهللا علیه و إن لم یکن الحجة به في اللغة کحسان و    و ھذا الکمیت بن زید األسدي
   قیس بن سعد فإنه ال حجة فیھا علی حال و قد أجمع أھل العلم بالعربیة علی فضله و ثقته

کان    ا بشعره علی صحة بعض ما اختلف منھا و قال األعرابيفي روایته لھاو استشھدو
الکمیت بن زید أعرف الناس بلغات العرب و أشعارھا و کان أوکد ما دعاه إلی التشیع و 

   القول بالنص علی إمامة أمیر المؤمنین ع
   قول النبي ص یوم الغدیر من کنت مواله فعلي مواله

  و ذلك قوله في قصیدته العینیة
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     الدوح دوح غدیر خمو یوم 

  أبان له الوالیة لو أطیعا
    و لکن الرجال تبایعوھا
  فلم أر مثلھا خطرا مبیعا

فلو ال أن لفظة مولی تفید اإلمامة لما جاز من الکمیت و ھو من أھل المعرفة باللغة بحیث ما 
 وصفناه أن یحکم ألمیر المؤمنین ع باإلمامة بھا و ال أن یحتج بذلك في شعره الذي ھو

عند    الطریق إلی العلم بمقداره في المعرفة باللسان و یجعله في نظمه الذي تسیر عنه الرکبان
  .الناصبة في االعتقاد و الشبھة به داخلة علیه في باب االستدالل

کیف یجوز أن تلحقه التھمة في الجھل بالعربیة عند الخاصة و العامة من الناس و کیف یجوز 
ذا الباب فإنه حمل لفظا عربیا غیر محتمل عند أھله علی الوجوه بالعصبیة في ھ   أن یعرف

کلھا و األسباب و لم یوجد أحدمن نظرائه فعل مثل ذلك لعصبیة و ال عناد و لئن جاز ھذا 
و األخطل بل علی لبید و زھیر  و إمرئ    علیه مع ما وصفناه لیجوزن علی جریر  و الفرزدق

ء من أشعارھم علی غریب القرآن و ال علی لغة و ال  حتی ال یصح االستشھاد بشي   القیس
  .علی إعراب و ھذا قول من صار إلیه ظھر جھله عند العقالء

رسول اهللا ص علی إمامة  فصح مما أثبتناه من ھذه األشعار و دالئلھا ما ذکرناه من برھان قول
  .أمیر المؤمنین ع و اهللا الموفق للصواب

    علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاھرین و سلم تم کتاب أقسام المولی و صلی اهللا
  
 
  
   

أَوْصَلْتُ أَشْیَاءً لِلْمَرْزُبَانِيِّ وَ کَانَ فِیھَا سِوَارُ ذَھَبٍ : قَالَ   وَ رَوَوْا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّیْبَانِيِ
إِذَا فِي وَسَطِهِ مَثَاقِیلُ حَدِیدٍ وَ نُحَاسٍ وَ صُفْرٍ فَقُبِلَتْ وَ رُدَّ عَلَيَّ السِّوَارُ فَأُمِرْتُ بِکَسْرِهِ فَکُسِرَ فَ

  .وَ أَخْرَجْتُ ذَلِكَ مِنْهُ وَ أَنْفَذْتُ الذَّھَبَ فَقُبِلَ
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أَوْصَلَ رَجُلٌ مِنْ أَھْلِ السَّوَادِ مَالًا فَرُدَّ عَلَیْهِ وَ قِیلَ لَهُ أَخْرِجْ : وَ رَوَوْا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ  قَالَ
کَةٌ قَدْ حَقَّ بَنِي عَمِّكَ مِنْهُ وَ ھُوَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْھَمٍ وَ کَانَ الرَّجُلُ فِي یَدِهِ ضَیْعَةٌ لِوُلْدِعَمِّهِ فِیھَا شِرْ

  .فَذَ الْبَاقِيَ فَقُبِلَحَبَسَھَا عَلَیْھِمْ فَنَظَرَ فَإِذَا لِوُلْدِ عَمِّهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْھَمٍ فَأَخْرَجَھَا وَ أَنْ
   

وُلِدَ لِي عِدَّةُ بَنِینَ فَکُنْتُ أَکْتُبُ وَ أَسْأَلُ الدُّعَاءَ فَلَا یُکْتَبُ : بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ   وَ رَوَوْا عَنِ الْقَاسِمِ
لُ الدُّعَاءَ فَأُجِبْتُ فَبَقِيَ وَ الْحَمْدُ ابْنِي کَتَبْتُ أَسْأَ   ءٍ فَمَاتُوا کُلُّھُمْ فَلَمَّا وُلِدَ لِيَ الْحَسَنُ إِلَيَّ بِشَيْ

  .  لِلَّهِ
فَأَرَدْتُ    کُنْتُ بِبَغْدَادَ فَاتَّفَقَتْ قَافِلَةُ الْیَمَانِیِّینَ: وَ رَوَوْا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْیَمَانِيِّ قَالَ

فَخَرَجَ لَا تَخْرُجْ مَعَھُمْ فَلَیْسَ لَكَ فِي الْخُرُوجِ الْخُرُوجَ مَعَھُمْ فَکَتَبْتُ أَلْتَمِسُ الْإِذْنَ فِي ذَلِكَ 
ھُمْ قَالَ مَعَھُمْ خِیَرَةٌ وَ أَقِمْ بِالْکُوفَةِ قَالَ فَأَقَمْتُ وَ خَرَجَتِ الْقَافِلَةُ فَخَرَجَ عَلَیْھِمْ حَنْظَلَةُ فَاجْتَاحَتْ

نْ لِي فَسَأَلْتُ عَنِ الْمَرَاکِبِ الَّتِي خَرَجَتْ فِي تِلْكَ وَ کَتَبْتُ أَسْتَأْذِنُ فِي رُکُوبِ الْمَاءِ فَلَمْ یُؤْذَ
  .االسَّنَةِ فِي الْبَحْرِ فَمَا سَلِمَ مِنْھَا مَرْکَبٌ خَرَجَ عَلَیْھَا قَوْمٌ یُقَالُ لَھُمُ الْبَوَارِحُ فَقَطَعُوا عَلَیْھَ

   
کَتَبَ أَبِي بِخَطِّهِ کِتَاباً فَوَرَدَ جَوَابُهُ ثُمَّ : قَالَ   انِيِوَ رَوَوْا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ یَزِیدَ الْھَمْدَ

]  جَوَابُهُ[کَتَبَ بِخَطِّي فَوَرَدَ جَوَابُهُ ثُمَّ کَتَبَ بِخَطِّ رَجُلٍ جَلِیلٍ مِنْ فُقَھَاءِ أَصْحَابِنَا فَلَمْ یَرِدْ جوابا 
  .جُلَ تَحَوَّلَ بَیْنَ ذَلِكَ قَرْمَطِیّاًفَنَظَرْتُ فَإِذَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الرَّ

   
وَرَدْتُ الْعِرَاقَ وَ زُرْتُ طُوسَ وَ عَزَمْتُ أَنْ لَا أَخْرُجَ إِلَّا : وَ رَوَوْا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ

قَالَ وَ فِي  ا حَتَّی أُتَصَدَّقَعَنْ بَیِّنَةٍ مِنْ أَمْرِي وَ نَجَاحٍ مِنْ حَوَائِجِي وَ لَوِ احْتَجْتُ أَنْ أُقِیمَ بِھَ
خِلَالِ ذَلِكَ یَضِیقُ صَدْرِي بِالْمُقَامِ وَ أَخَافُ أَنْ یَفُوتَنِيَ الْحَجُّ قَالَ فَجِئْتُ یَوْماً إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ 

قَالَ فَصِرْتُ إِلَیْهِ فَدَخَلَ أَحْمَدَ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِي صِرْ إِلَی مَسْجِدِ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّهُ یَلْقَاكَ رَجُلٌ 
لَی عَلَيَّ رَجُلٌ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ ضَحِكَ وَ قَالَ لَا تَغْتَمَّ فَإِنَّكَ سَتَحُجُّ فِي ھَذِهِ السَّنَةِ وَ تَنْصَرِفُ إِ

اقَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ مِصْدَ   أَھْلِكَ وَ وُلْدِكَ سَالِماً فَاطْمَأَنَّتْ نَفْسِي وَ سَکَنَ قَلْبِي فَقُلْتُ أَرَى
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ي ثُمَّ وَرَدْتُ الْعَسْکَرَ فَخَرَجَتْ إِلَيَّ صُرَّةٌ فِیھَا دَنَانِیرُ وَ ثَوْبٌ فَاغْتَمَمْتُ وَ قُلْتُ فِي نَفْسِي جَزَائِ

دِمْتُ بَعْدَ ذَلِكَ نَدَامَةً شَدِیدَةً وَ عِنْدَ الْقَوْمِ ھَذَا وَ اسْتَعْمَلْتُ الْجَھْلَ فَرَدَدْتُھَا وَ کَتَبْتُ رُقْعَةً ثُمَّ نَ
قُلْتُ فِي نَفْسِي کَفَرْتُ بِرَدِّي عَلَی مَوْلَايَ ع ثُمَّ کَتَبْتُ رُقْعَةً أُخْرَى أَعْتَذِرُ مِنْ فِعْلِي وَ أَبُوءُ 

وَ أَنَا فِي ذَلِكَ أُفَکِّرُ فِي نَفْسِي وَ  بِالْإِثْمِ وَ أَسْتَغْفِرُ مِنْ ذَلِكَ وَ أَنْفَذْتُھَا وَ قُمْتُ أَتَطَھَّرُ لِلصَّلَاةِ
أَبِي أَقُولُ إِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ الدَّنَانِیرُ لَمْ أَحْلُلْ صِرَارَھَا وَ لَمْ أُحْدِثْ فِیھَا حَدَثاً حَتَّی أَحْمِلَھَا إِلَی 

سُولُ الَّذِي حَمَلَ إِلَيَّ الصُّرَّةَ وَ قِیلَ لَهُ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ مِنِّي فَیَعْمَلُ فِیھَا بِمَا یَشَاءُ فَخَرَجَ إِلَيَّ الرَّ
هِ وَ خَرَجَ إِلَيَّ أَسَأْتَ إِذْ لَمْ تُعْلِمِ الرَّجُلَ أَنَّا رُبَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ بِمَوَالِینَا مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَةٍ لِیَتَبَرَّکُوا بِ

اللَّهَ فَاللَّهُ یَغْفِرُ لَكَ فَأَمَّا إِذَا کَانَتْ عَزِیمَتُكَ وَ عَقْدُ نِیَّتِكَ  أَخْطَأْتَ فِي رَدِّكَ بِرَّنَا فَإِذَا اسْتَغْفَرْتَ
هُ لِتُحْرِمَ أَلَّا تُحْدِثَ فِیھَا حَدَثاً وَ لَا تُنْفِقَھَا فِي طَرِیقِكَ فَقَدْ صَرَفْنَاھَا عَنْكَ فَأَمَّا الثَّوْبُ فَلَا بُدَّ مِنْ

مَعْنَیَیْنِ وَ أَرَدْتُ أَنْ أَکْتُبَ فِي الثَّالِثِ فَامْتَنَعْتُ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ یَکْرَهَ ذَلِكَ فِیهِ قَالَ وَ کَتَبْتُ فِي 
  .فَوَرَدَ جَوَابُ الْمَعْنَیَیْنِ وَ الثَّالِثِ الَّذِي طَوَیْتُ مُفَسَّراً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

   
شَکَکْتُ فِي أَمْرِ حَاجِزِ بْنِ یَزِیدَ فَجَمَعْتُ شَیْئاً ثُمَّ : الَوَ رَوَوْا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَ

دُدْ مَا صِرْتُ إِلَی الْعَسْکَرِ فَخَرَجَ إِلَيَّ لَیْسَ فِینَا شَكٌّ وَ لَا فِي مَنْ یَقُومُ مَقَامَنَا بِأَمْرِنَا قَادِرِینَ فَارْ
  .مَعَكَ إِلَی حَاجِزِ بْنِ یَزِیدَ 

جُمْلَةً    وَرَدْتُ الْجَبَلَ وَ أَنَا لَا أَقُولُ بِالْإِمَامَةِ أُحِبُّھُمْ: بَدْرٍ غُلَامِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ وَ رَوَوْا عَنْ
هُ طَقَتُإِلَی أَنْ مَاتَ یَزِیدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَوْصَی فِي عِلَّتِهِ أَنْ یُعْطَی الشِّھْرِيُّ السَّمَنْدُ وَ سَیْفُهُ وَ مِنْ

نَالَنِي مِنْهُ اسْتِخْفَافٌ فَقَوَّمْتُ الدَّابَّةَ وَ    إِلَی مَوْلَاهُ فَخِفْتُ إِنْ أَنَا لَمْ أَدْفَعِ الشِّھْرِيَّ إِلَی إِذْکُوتَکِینَ
تَابُ قَدْ وَرَدَ عَلَيَّ السَّیْفَ وَ الْمِنْطَقَةَ بِسَبْعِمِائَةِ دِینَارٍ فِي نَفْسِي وَ لَمْ أُطْلِعْ عَلَیْهِ أَحَداً فَإِذَا الْکِ

  .طَقَةِمِنَ الْعِرَاقِ أَنْ وَجِّهِ السَّبْعَمِائَةِ دِینَارٍ الَّتِي لَنَا قِبَلَكَ مِنْ ثَمَنِ الشِّھْرِيِّ وَ السَّیْفِ وَ الْمِنْ
   

و مُحَمَّدٍ ع وَرَدَ رَجُلٌ مِنْ لَمَّا مَضَی أَبُ: وَ رَوَوْا عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عِیسَی الْعُرَیْضِيِّ قَالَ
یْرِ مِصْرَ بِمَالٍ إِلَی مَکَّةَ لِلنَّاحِیَةِ فَاخْتُلِفَ عَلَیْهِ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع مَضَی مِنْ غَ

لَدٍ ھُوَ خَلَفُهُ فَبَعَثَ وَلَدٍ وَ الْخَلَفُ مِنْ بَعْدِهِ جَعْفَرٌ وَ قَالَ بَعْضُھُمْ مَضَی أَبُو مُحَمَّدٍ ع عَنْ وَ
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 لَا رَجُلًا یُکَنَّی أَبَا طَالِبٍ فَوَرَدَ الْعَسْکَرَ وَ مَعَهُ کِتَابٌ فَصَارَ إِلَی جَعْفَرٍ فَسَأَلَهُ عَنْ بُرْھَانٍ فَقَالَ

فَخَرَجَ إِلَیْهِ آجَرَكَ اللَّهُ فِي  یَتَھَیَّأُ فِي ھَذَا الْوَقْتِ فَصَارَ إِلَی الْبَابِ وَ أَنْفَذَ الْکِتَابَ إِلَی أَصْحَابِنَا
 صَاحِبِكَ فَقَدْ مَاتَ وَ أَوْصَی بِالْمَالِ الَّذِي کَانَ مَعَهُ إِلَی ثِقَةٍ لِیَعْمَلَ فِیهِ بِمَا یُحِبُّ وَ أُجِیبَ عَنْ

  .کِتَابِهِ
   

ی الْمَدِینَةِ مَدِینَةِ الرَّسُولِ ص وَ إِلَ   بُعِثَ حَرَمٌ: وَ رَوَوْا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خَفِیفٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ
نِ مَعَھُمْ خَادِمَانِ فَکَتَبَ إِلَی خَفِیفٍ أَنِ اخْرُجْ مَعَھُمْ فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَی الْکُوفَةِ شَرِبَ أَحَدُ الْخَادِمَیْ

الْخَادِمِ الَّذِي شَرِبَ الْمُسْکِرَ وَ  مُسْکِراً فَمَا خَرَجُوا مِنَ الْکُوفَةِ حَتَّی وَرَدَ کِتَابٌ مِنَ الْعَسْکَرِ بِرَدِّ
  .عَزَلَهُ عَنِ الْخِدْمَةِ

   
یَنْقُصُ مِنْهُ  اجْتَمَعَ عِنْدِي خَمْسُمِائَةِ دِرْھَمٍ: وَ رَوَوْا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ النَّیْسَابُورِيِّ قَالَ

فَوَزَنْتُ مِنْ عِنْدِي عِشْرِینَ دِرْھَماً وَ بَعَثْتُ بِھَا إِلَی  عِشْرُونَ دِرْھَماً فَأَنِفْتُ أَنْ أَبْعَثَ بِھَا نَاقِصَةً
  .الْأَسَدِيِّ وَ لَمْ أَکْتُبْ مَا لِي فِیھَا فَوَرَدَ وَصَلَتْ خَمْسُمِائَةِ دِرْھَمٍ لَكَ مِنْھَا عِشْرُونَ دِرْھَماً

   
کَانَ یَرِدُ إِلَيَّ کِتَابُ أَبِي مُحَمَّدٍ ع فِي الْإِجْرَاءِ : بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ   وَ رَوَوْا عَنِ الْحَسَنِ

فَلَمَّا مَضَی أَبُو مُحَمَّدٍ ع وَرَدَ اسْتِئْنَافٌ مِنَ الصَّاحِبِ    وَ أَبِي الْحَسَنِ   عَلَی الْجُنَیْدِ قَاتِلِ فَارِسَ
ءٌ فَاغْتَمَمْتُ لِذَلِكَ فَوَرَدَ  رِدْ فِي أَمْرِ الْجُنَیْدِ شَيْوَ لَمْ یَ   ع بِالْإِجْرَاءِ عَلَی أَبِي الْحَسَنِ وَ صَاحِبَیْهِ

  .نَعْيُ الْجُنَیْدِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَطْعُ جَارِیهِ إِنَّمَا کَانَ لِوَفَاتِهِ
   

فَکَتَبَ إِلَیْهِ إِنَّكَ  کَتَبَ عَلِيُّ بْنُ زِیَادٍ الصَّیْمَرِيُّ یَسْأَلُ کَفَناً: وَ رَوَوْا عَنْ عِیسَی بْنِ نَصْرٍ قَالَ
  .تَحْتَاجُ إِلَیْهِ فِي سَنَةِ ثَمَانِینَ وَ بَعَثَ إِلَیْهِ الْکَفَنَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِأَیَّامٍ

   
کَانَ لِلنَّاحِیَةِ عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ : وَ رَوَوْا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ھَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ الْھَمْدَانِيِّ قَالَ

 قَدْ فَضِقْتُ بِھَا ذَرْعاً ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي لِي حَوَانِیتُ اشْتَرَیْتُھَا بِخَمْسِمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثِینَ دِینَاراً
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بِضِ جَعَلْتُھَا لِلنَّاحِیَةِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا نَطَقْتُ بِذَلِكَ فَکَتَبَ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اقْ

  .الْحَوَانِیتَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ ھَارُونَ بِخَمْسِمِائَةِ دِینَارٍ الَّتِي لَنَا عِنْدَهُ
   

وَالُ تُجْبَی وَ رَوَوْا أَنَّ قَوْماً وَشَوْا إِلَی عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْوَزِیرِ بِوُکَلَاءِ النَّوَاحِي وَ قَالُوا الْأَمْ
وْھُمْ لَهُ جَمِیعَھُمْ فَھَمَّ بِالْقَبْضِ عَلَیْھِمْ فَخَرَجَ الْأَمْرُ مِنَ السُّلْطَانِ اطْلُبُوا أَیْنَ ھَذَا إِلَیْھِمْ وَ سَمَّ

 کَلَاءِ فَقِیلَالرَّجُلُ فَإِنَّ ھَذَا أَمْرٌ غَلِیظٌ فَقَالَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَیْمَانَ نَقْبِضُ عَلَی مَنْ ذَکَرَأَنَّهُ مِنَ الْوُ
لَمْ یَشْعُرِ لَهُ لَا وَ لَکِنْ دُسُّوا إِلَیْھِمْ قَوْماً لَا یُعْرَفُونَ بِالْأَمْوَالِ فَمَنْ قَبَضَ مِنْھُمْ شَیْئاً قُبِضَ عَلَیْهِ فَ

لِكَ وَ یَتَجَاھَلُوا ءٍ حَتَّی خَرَجَ إِلَیْھِمْ أَلَّا تَأْخُذُوا مِنْ أَحَدٍ شَیْئاً وَ أَنْ یَمْتَنِعُوا مِنْ ذَ الْوُکَلَاءُ بِشَيْ
لَا بِهِ بِالْأَمْرِ وَ ھُمْ لَا یَعْلَمُونَ مَا السَّبَبُ فِي ذَلِكَ فَانْدَسَّ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَجُلٌ لَا یَعْرِفُهُ وَ خَ

ذَا شَیْئاً فَلَمْ یَزَلْ یَتَلَطَّفُ فَقَالَ مَعِي مَالٌ أُرِیدُ أَنْ أَصِلَهُ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ غَلِطْتَ أَنَا لَا أَعْرِفُ مِنْ ھَ
یْھِمْ وَ لَمْ بِهِ وَ مُحَمَّدٌ یَتَجَاھَلُ عَلَیْهِ وَ بَثُّوا الْجَوَاسِیسَ فَامْتَنَعَ الْوُکَلَاءُ کُلُّھُمْ لِمَا کَانَ تَقَدَّمَ إِلَ

  .إِنَّھَا لَمْ تَتِمَّ وَ ظَھَرَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْحِیلَةُ عَلَیْھِمْ وَ   یَظْفَرْ بِأَحَدٍ مِنْھُمْ
   

خَرَجَ النَّھْيُ عَنْ زِیَارَةِ مَقَابِرِ قُرَیْشٍ وَ : وَ رَوَوْا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ
وَ قَالَ    عَا الْوَزِیرُ الْبَاقَطَانِيُالْحَائِرِ عَلَی سَاکِنِیھَا السَّلَامُ وَ لَمْ یُعْرَفِ السَّبَبُ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ أَشْھُرٍ دَ

نْ یُتَفَقَّدَ کُلُّ لَهُ الْقَ بَنِي الْفُرَاتِ وَ الْبُرْسِیِّینَ وَ قُلْ لَھُمْ لَا یَزُورُونَ مَقَابِرَ قُرَیْشٍ فَقَدْ أَمَرَ الْخَلِیفَةُ أَ
  .  مَنْ زَارَ فَیُقْبَضَ عَلَیْھِمْ

  یعھا یخرج عن الغرض و في بعض ما ذکرناه کفایةفي أمثال لھذه الروایات إیراد جم
  إثبات تواتر ھذه األخبار

و لیس ألحد أن یقول جمیع ما ذکرتموه من أخبار النصوص و المعجزات أخبار آحاد و ھي 
مع ذلك مختصة بنقلکم و ما ھذه حاله ال یلزم الحجة به ألن ھذا القدح دعوى مجردة و من 

مھم متواترین بھا علی الوجه الذي تواتروا به من نقل النص تأمل حال ناقلي ھذه األخبار عل
الجلي و قد بینا صحة الطریقة فیه فلنعتمدھا ھنا عند الحاجة و مساو لنقل معجزات النبي 

یتأمل ذلك و أعرض عنه لبعض الصوارف فالحجة الزمة له و ال عذر له في  ص و من لم
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نظر علی الوجه الذي یجب علیه و إذا ثبت جھله بما یقتضیه لتمکنه من تحصیل العلم به لو 

تواترھا لم یقدح فیه اختصاص نقلھا بالفرقة اإلمامیة دون غیرھا ألن المراعی في صحة النقل 
وقوعه علی وجه ال یجوز علی ناقلیه الکذب سواء کانوا أبرارا أو فجارا متدینین بما نقلوه أو 

  . .مخالفین فیه و ھذا الطعن
   الحکمة في غیبته

أما الکالم في القسم الثاني و ھو بیان الحکم في غیبة الحجة و سقوط الشبھة بھا فعلی و 
  .الجملة و التفصیل

أما الجملة فإذا تقررت إمامة صاحب الزمان ع باألدلة العقلیة و السمعیة و اقتضی کونه 
عة وجب القطع علی حسن ذلك و سقوط التب   فیما یأتي   المعصوم فیما قال و فعل الموثق

عنه و إسناده إلی وجه حکمي له حسنت الغیبة و لم یجز لمکلف علم ذلك أن یشك في 
إمامته لغیبة أو یرتاب بوجوده لتعذر تمیزه و مکانه ألن حصول ذلك عن عذر ال ینافي وجود 

و ذبح البھائم و خلق    الغائب و ال یقدح في إمامته الثابتین باألدلة کما ال یقدح إیالم اإلنھاك
ذیات في حکمة القیم سبحانه الثابتة بالبرھان و کذلك خوف النبي ص في حال و المؤ

استتاره في أخرى و مھادنته في أخرى و تباین ما أتی به من العبادات و األحکام ال ینافي 
  .نبوته و ال یقدح في حجته الثابتین باألدلة

إذ الکالم فیھاو ھل ھي و إن کان غیر عالم بوجود الحجة و إمامته فال سؤال له في غیبته 
حسنة أم قبیحة فرع لوجوده و ثبوت حجته ففرضنا مع ھذا الجاھل بإمامة الحجة إیضاح 
األدلة علی إمامته و فرضه أن ینظر فیھا فإن یفعل یعلم من ذلك ما علمناه و یسقط عنه شبھة 

  .الفرع لثبوت األصل و إن ال یفعل یکن محجوبا  في األصل و الفرع
من الجملة کاف في سقوط جمیع ما یتعلقون به من الشبه في إمامة الحجة ع و  و ھذا القدر

غیبته عن رعیته و استمرارھا و عدم اللطف بالظھور و ارتفاع الحفظ و التبلیغ للشریعة معھا 
اإلمام من األمر و النھي و إقامة الحدود و الجھاد و    و انتفاء اإلرشاد و التنبیه و القیام بما یلزم

  .الحقوق و طول عمر الحجةقبض 
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ألن ذلك أجمع لیس بقبیح في جنسه و إنما یقبح لوقوعه علی وجه مخصوص و یحسن 
آلخر و إذا ثبت ھذا فال فرق بین أن یعلم ثبوت وجه الحسن في جمیعه و بین أن یعلم 

 األنبیاء ع إذ   استناده إلی معصوم ال یجوز علیه فعل القبیح کعلمنا ذلك في جمیع تأثیرات
  .تقدیر فرق بین األمرین متعذر و ھذا أحسم لمادة الشغب و أبعد من الشبه

  من أسباب الغیبة الخوف و عدم الناصر
حسن غیبة الخائف من الضرر القوي الظن بکون الغیبة مؤمنة له منه    و أما التفصیل و أن

لك في فمعلوم ضرورة وجوبھا علیھا  فضال حسنھا لکونھا محرزا من ضرر و أما ثبوت ذ
  .  غیبة الصاحب ع فمختص به ع لکل ذي ظن لخوف و یحرز منه ال یفتات علیه فیه

علی أنا إذا کنا و کل مخالط متأمل بقدم وجوده أو تأخره نعلم نص النبي ص و أمیر 
المؤمنین ع و األئمة من ذریتھما ع علی إمامة الثاني عشر و کونه المزیل لجمیع الدول و 

علی اإلیمان بالقھر و االضطرار علمنا توفر دواعي کل ذي سلطان و  الممالك الجامع للخلق
تابع له إلی طلبه و تتبع آثاره و قتل المتھم بنصرته لما نجدھم علیه من حب الرئاسة و 
إیثارھا علی اآلخرة و قلة الفکر في العاقبة و تأییدھا بقطع األرحام و ھجر األحباب و بذل 

ار و تعظیم الفجار و ارتفع الریب عنا بوجوب استتاره ما استمر األنفس و األموال و قتل األبر
ھذا الخوف إلی أن یعلم بشاھد الحال أو بغیر ذلك وجود أنصار  یتمکن بمثلھم من تأدیة 
الفرض من جھاد الکفار أو توبة المتغلبین من ذوي السلطان فحینئذ یظھر منتصرا للحق 

و لیس ألحد أن . رض ع بعد الخوف و االضطرارکظھور کل من األنبیاء و خلفاء اهللا في األ
یقول فما بال الموجودین من شیعته الذین قد مألوا األرض لم ینصروه علی أعدائه و ما باله 
ھو ع لم یظھر منتصرا بھم ففي بعضھم نصرة ألنه لیس کل متدین بإمامته ع یصلح للحرب و 

مقتدر علی ذلك یوثق منه بنصرة ینھض نعت القتال و یقوي علی مجالدة األقران و ال کل 
الحق و بذل النفس و األموال و الحمیم و ھجر طیب العیش في اتباعه و إیثاره علی ھذه 

  .األمور مع ما فیه من عظیم الکلفة
و کیف یظن ذلك من یعلم ضرورة کون أکثر شیعته ذوي مھن و ضعف عن االنتصار من 

نھم کواحد من أتباع المتغلبین و من یظن به الجمع الکثیر م   أضعف الظالمین و من ال یثبت
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النصرة من نفسه من شیعة الحجة ع لکونه ممارسا آلالت الحرب مخالطا ألصحاب الدول ھو 
تبع للضالل و باذل نفسه في نصرة الفجارو معونتھم علی مظالم العباد و من یرجی معونته 

ا یجب للحجة علیه في ماله من بماله من ذوي الیسار منھم معلوم کونھم أو معظمھم مانعا لم
حقوق الخمس و األنفال التي لو أخرجوھا ألوشك ظھور الحجة ع لتمکنه بھا من االنتصار و 
ال عذر ألحد ممن ذکرناه لتمکن کل منھم من النظر في األدلة الموصلة إلی العلم بالحجة و 

لنیة لنصرته و ما یجب له علیه و بذل الجھد من نفسه و تأدیة الواجب علیه و إخالص ا
  .تمرین العامي نفسه علی ما معه یستطیع النصرة من معاناة آالت الحرب و ریاضة في عادتھا

فلو فعل المکلفون أو أکثرھم أو من یصح به االنتقام من الباقین ما یجب علیه مما ذکرناه 
یر کل لظھر الحجة ع و غلب کلمة الحق و لما لم یفعلوا ما یستطیعونه من تکلیفھم ثبت تقص

منھم و کونه مستحقا للوزر و إخالله بالواجب علیه و تأثیره في غیبة الحجة ع کتأثیر العدو 
  .المعلن و إذا لحق أکثر األولیاء بحکم األعداء في تسبیب الغیبة سقط االعتراض بکثرتھم

و حصول الغیبة للخوف الذي بیناه ال یمنع من العلم بإمامة الغائب ع و ثبوت وجوده لوقوف 
ذلك علی األدلة التي سلمت دون الغیبة و الظھور اللذین ال تعلق لھما بثبوت حجة و ال 

  .انتفائھا کسائر المعلومات باألدلة
   کیفیة الجمع بین فقد اللطف بعدم ظھوره و ثبوت التکلیف

و أما فقد اللطف بظھوره متصرفا و رھبة لرعیته مع ثبوت التکلیف الذي وجوده مرھوبا 
عدمه فإن اختصاص ھذا اللطف بفعل المکلف لتمکنه من إزاحة علة نفسه لطف فیه مع 

بمعرفة الحجة المدلول علی وجوده و ثبوت إمامته و فرض طاعته و ما في ذلك من الصالح 
فیه و إن کانا  و قدرته علی االنقیاد و حسن تکلیفه ما تمکین اإلمام و إرھابه أھل البغي لطف

نفسه فالتبعة علیه دون مکلفه سبحانه و    نایة المکلف عنمرتفعین بغیبته الحاصلة عن ج
دون الحجة الملطوف له بوجوده و تکلیفه الزم له و إن فقد لطفه بالرئاسة لوقوف المصلحة 
في ذلك علی إیثاره معرفة اإلمام و االنقیاد له باختیاره دون إلجائه کسائر المتعلقة بفعل 

بادات الشرعیة المعلوم حسن تکلیف ما ھي لطف فیه الملطوف له من المعارف العقلیة و الع
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من الضروریات و إن انتفی العلم و العمل بھا من الملطوف له بھا لکونه قادرا علی األمرین و 

  .فاقدا لالستصالح بھما بسوء نظره لنفسه و قبیح اختیاره
  العلة في عدم منع اهللا من یرید الحجة بسوء

 سبحانه الحجة الملطوف بسلطانه للخلق أو منع منه من و لیس ألحد أن یقول إال أید اهللا
  .یریده بالسوء لیتم الصالح و یحسن التکلیف

ألن ھذا و إن کان مقدورا له تعالی و لکن المصلحة في غیره لوقوفھا علی اختیار المکلف 
 دون إلجائه کسائر المعارف العقلیة و التکالیف الشرعیة المتعلق کونھا مصلحة بفعل المکلف

دون مکلفه سبحانه و تکلیفه الضروري ثابت و إن فقد لطفه لتعلق فقدانه به دون القدیم 
سبحانه فکأنما  أن سؤال من قال ھال فعل اهللا العلم الضروري بجملة المعارف للکفار و 
اضطر الکل إلی فعل الشرعیات و ترك قبائحھا لیتم المصلحة و یحسن تکلیفھم ما ھذه 

طف فیه ساقط فکذلك سؤال من قال ھال جبر اهللا تعالی الرعیة علی المعارف و الشرائع ل
  .طاعة الرئیس و منعھم من ظلمه إذ کان العذر في الموضعین واحدا

  إمکان ظھوره ألولیائه في زمن الغیبة
و لیس ألحد أن یقول فھب تکلیف أعدائه مع غیبته ع الزم لتقصیرھم عن الواجب من 

رفین به المتدینین بطاعته یمنعون لطفھم بظھوره لھم بجنایة غیرھم تمکینه فما بال أولیائه العا
و یلزمھم تکلیف ما ظھور اإلمام لطف فیه مع غیبته بجریرة سواھم و مقتضی األلطاف 

  .عندکم بخالف ھذا
  

ألنا ال نقطع علی غیبة اإلمام ع عن جمیعھم بل یجوز ظھوره لکثیر منھم و من لم یظھر له 
ده و متدین بفرض طاعته و خائف من سطوته لتجویزه ظھوره له و منھم فھو عالم بوجو

لکل مکلف في حال منتصرا منه إن أتی جنایة أو من غیره من الجناة فغیبته عنده علی ھذا 
التقدیر کظھوره في کونه مزجورا معھا بل حاله مع الغیبة أبلغ في الزجر من حیث کانت حال 

وم و خلوه مما عداه و في حال الغیبة ال مکلف الظھور یقتضي اختصاص الحجة لمکان معل
من شیعته إال و یجوز اختصاص اإلمام بما یلیه من األمکنة و ال یأمن ظھوره فیھا و إذا کانت 
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ھذه حال أولیائه ع في زمان الغیبة حسن تکلیفھم ما وجود اإلمام لطف فیه و إن کان غائبا 

  .لحصول صالحھم فیھا بالظھور
  ل الغیبةحفظ الشریعة في حا

و أما حفظه ص الشریعة و تبلیغھا في حال الغیبة فإنھا لم تحصل له إال بعد تبلیغ آبائه جمیع 
الشریعة إلی الخلق و إبانتھم عن أحکامھا و إیداع شیعتھم من ذلك ما یزاح به علة کل 
مکلف و حفظھم ع علیھم في حال وجودھم و حفظه ھو ع بعد فقدھم بکونه من وراء 

أحد المجمعین من شیعته و شیعة آبائه ع فقام و الحال ھذه إجماع العلماء من  الناقلین و
شیعته و تواترھم باألحکام عن آبائه ع مع کونه حافظا من ورائھم مقام مشافھة الحجة و 
وجب علی کل مکلف العمل بالشریعة الرجوع إلی علماء شیعته و الناقلین عن آبائه ع لکونه 

معوا علیه لکون الحجة المأمون واحدا من المجمعین و فیماتواتروا به آمنا من الخطاء فیما أج
عن الصادقین من آبائه ع لصحة الحکم المعلوم بالتواتر إسناده إلی المعصوم في تبلیغه 
المأمون في أدائه و قطع علی بلوغه جملة ما تعبد  به من الشریعة لوجود الحجة المعصوم 

ال یعلم إال من جھته و إمساکه عن النکیر فیما أجمعوا علیه المنصوب لتبلیغ الملة و بیان ما 
و فقد فتیاه بخالف له أو زیادة فیه فمن أراد الشریعة في حال الغیبة فالطریق إلیھا ما ذکرناه و 

علی    الحجة به قائمة و ال معضل و ال مشکل إال و عند العلماء من شیعته منه تواتر و ھم
ك ظفر به ظفر العلماء من شیعته و من عدل عنه و رغب عن الصحیح منه برھان من طلب ذل

الحجة مع لزومھا له بتخویف شیعته و وضوح الحق علی جملة الشریعة  و قیام البرھان علی 
جمیعھا فالتبعة علیه لتقصیره عما وضح برھان لزومه له و المحنة بینھم و بین منکر ذلك و 

العمدة و مسألتي الشافیة و الکافیة و أوضحنا عن قد استوفینا ما یتعلق بھذا الفصل في کتاب 
ثبوت الحجة به و أسقطنا ما یتعلق به من الشبه فذکرھا ھاھنا یخرج عن الغرض و مریده 

  .یجده ھناك مستوفی
  حکم تنفیذ األحکام و إرشاد الضال و حقوق األموال في حال الغیبة

إقامة الحدود و جھاد األعداء فساقط و أما تنفیذه ص األحکام و ردع الجناة بالید العالیة و 
ء من ذلك  عنه ع لتقیته و قصور یده بإخافة الظالمین له و أعوانھم و ال تبعة علیه في شي
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لوقوف فرضه علی التمکن منه باتفاق بل التبعة فیه علی مخیفه و مسبب ضعفه عن القیام بما 

و مؤمن في حال الخوف جعل إلیه تنفیذه مع التمکن منه کسقوط ذلك عن کل نبي و وصي 
و الضعف عن القیام به و لزوم التبعةللمانع من ذلك بإخافته إذ کان ذلك أجمع من قبیل 
األمر بالمعروف و النھي عن المنکر المعلق فرضھا بالتمکن منھا و عدم المفسدة دون الحجة 

  .ع الممنوع من ذلك بالخوف و االضطرار
ة علی التکلیف العقلي ثابتة و التخویف من ترك النظر و أما إرشاد الضال عن الحق إلیه فاألدل

فیھا حاصل و البراھین علی الحق من التکلیف الشرعي قائمة و التخویف من اإلعراض ثابت 
ظاھر و إن کان الحجة غائبا فمن ضل عن تکلیف عقلي أو شرعي و الحال ھذه أتی من قبل 

النظر في أدلة المعارف و مستطیعا نفسه و لم یجب علی اإلمام إرشاده لکونه قادرا علی 
فتیا الشیعة و ما یستند إلیه من وجود الحجة المعصوم من ورائھم و فرض النظر في    لتأمل

ذلك مضیق علیه بالتخویف الشدید من ترکه فلو فعل کل مکلف ما یجب علیه منه لعلم ما 
عذر له في تقصیره عما یلزمه من تکلیفه عقال و سمعا و لما لم یفعل فالحجة الزمة له و ال 

  .یجب علیه علمه و عمله و إن کان اإلمام ع غائبا
و أما حقوق األموال الواجب حملھا إلیه ففرض قبضھا و تصرفھا في وجوھھا موقوف علی 
تمکنه ص من ذلك و عدم التمکین له التبعة علی مسبب ھذا المنع و ال تبعة علیه کما ال 

قبلھم من أنبیاء اهللا و حججه ص و فرض مکلف ذلك  تبعة علی من قبله من آبائه ع و من
إخراج ما تعین علیه فرضه من الزکوات و الفطرة و شطر الخمس إلی من یستحقه و ھم 
معروفون منصوص علی أعیانھم و صفاتھم في الکتاب و السنة المعلومة بنقل آبائه ع فإن 

لحقوق إلیھم فیضعوه في جھل حالھم سأل علماء العصابة عنھم أو حمل ما یجب علیه من ا
مستحقیه و عزل ما یستحقه اإلمام ص من الخمس و األنفال من جملة المال و أحرزه و انتظر 
به التمکن من إیصاله إلیه أو إلی من یأذن له قبضه و الوصیة به إن خاف الفوت قبل ذلك 

ن من ذلك حمله إلی المأمو کسائر الحقوق المتعذر معرفة مستحقھا بعینه فإن ضعف عن
فقھاء الطائفة لیحکم به بما شرع له و أي األمرین فعل برئت ذمته مما وجب من حقوق 

  .األموال
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  ال حاجة إلی الحجة: رد من قال

و لیس ألحد أن یقول فإذا کان التکلیف العقلي و السمعي ثابتا و الطریق إلیھا واضحا في 
کلیف من دونه و ھذا ینقض زمان الغیبة فال حاجة بالمکلفین فیھا إلی الحجة لصحة الت

  .قولکم بوجوب الحاجة إلیه في کل حال
ألنا قد بینا قبح التکلیف العقلي من دون الرئاسة لکونھا لطفا في فعل الواجب و ترك القبیح و 
قولنا اآلن بإمکان العلم بالتکلیف العقلي في حال الغیبة منفصل من حصول اللطف برئاسة 

لزوم التکلیف به لعدوه و ولیه في زمان الغیبة ال یقتضي  الغائب بغیر شبھة علی متأمل و
القدح في وجوب وجوده ألن تقدیر عدمه یقتضي سقوط تکلیفھا أو ثبوته من دون اللطف و 
کذلك قد بینا أن العلم بوصول المکلف إلی جملة التکلیف الشرعي ال یمکن مع عدم الحجة 

بقاء أکثر ما کلفه من الشرعیات لم یصل المنصوص لحفظه و إن علم أحکاما کثیرة لتجویزه 
إلیه فکیف یعترض علینا لقولنا بلزوم التکلیفین في زمان الغیبة و إمکان العلم بھما فیقال 
ذلك مقتض لالستغناء عن اإلمام مع وقوف التکلیفین علی وجوده و إن کان غائبا ع لو ال 

  .غفلة الخصم
  ال حاجة إلی ظھور الحجة: رد من قال
حد أن یقول فإذا کنتم معشر القائلین بإمامة الحجة بن الحسن ع حال الغیبة عندکم و لیس أل

کحال الظھور في إزاحة العلة في التکلیفین عقال و سمعا بل قد رجحتم الغیبة في بعض 
المواضع علی الظھور فال حاجة بکم خاصة إلی ظھوره و ال وجه لتمنیکم ذلك و رغبتکم 

  .إلی اهللا تعالی فیه
و إن کانت علتنا مزاحة في تکلیفنا علی ما وضح برھانه ففي ظھور الحجة علی الوجه ألنا 

بظھوره و منافع حاصلة بذلك  الذي نص علیه رسول اهللا ص فوائد کثیرة و تکالیف یتعین
ء منھا حاصال في حال الغیبة ألنه ع یظھر لزوال دول الظالمین المخیفین لشیعته و  لیس شي

جورھم بعدله و إبطال أحکام أھل الضالل بحکم اهللا و السیرة بالملة  ذراري آبائه ع و رفع
  .اإلسالمیة التي لم یحکم بجملتھا منذ قبض اهللا نبیه ص
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و منھا األمر بکل معروف و النھي عن کل منکر و جھاد الکفار مع سقوط ذلك أجمع عنا في 

یف تتعین بظھوره لیست حال الغیبة و ھذه أحکام تثبت و حقوق تظھر و قبائح ترتفع و تکال
  .حاصلة في حال غیبته

و منھا زوال الخوف عن شیعته و ذریة آبائه ع بظھور سلطانه و ارتفاع التقیة بدولته و سھولة 
  .التکلیف الشرعي ببیانه و سقوط کلفة النظر الشاق في األدلة الموصلة إلیه في حال غیبته

  .موال المتعذر إیصالھا إلیه في زمان الغیبةو منھا براءة الذمم من الحقوق الواجبة له في األ
و منھا ظھور الدعوة إلی جملة الحق في المعارف و الشرائع بظھوره و الفتیا بذلك و العمل 
بھا في جمیع األرض مع ارتفاع ذلك في حال الغیبة و ھذه فوائد عظیمة لھا رغبنا إلی اهللا 

فنحظی بثواب نصرته و نسر بنفوذ تعالی في ظھوره لنفوز بھا و نکون من أنصاره علیھا 
   حکم اهللا و ظھور عدله ع

  مسألة طول الغیبة و طول عمر الحجة
و أما طول الغیبة و تراخي الزمان بھا فلثبوت الواجب لھا و استمراره من إخافة الظالمین و 
إصرارھم علی الظلم و العزم علی استیصال الحجة و إذا کان ما له وجبت الغیبة مستمرا 

  .ذلك استمرارھا و کانت التبعة علی موجب ذلك دون الحجة المضطر إلیھاحسن ل
و أما طول العمر و بقاء الشباب مع کونه خالفا للعادات فال قدح به لکونه مقدورا للقدیم 
سبحانه و شائعا في حکمه و إنما یفعل منه من طول و قصر و شیخوخةو تبقیة شباب ما 

فا علی مقدوره تعالی المعلوم حسن جمیعه و تعلقه یقتضي المصلحة فعله لکون ذلك موقو
بمقدوره تعالی بغیر شبھة علی موحد و إنما استبعد ذلك ملحد یضیف التأثیرات إلی الطبائع 
أو الکواکب فأما من أثبت صانعا قادرا لنفسه فشبھته في ذلك ساقطة و لم یبق إال استبعاده 

  .بیاء ع و کال األمرین ساقطفي العادة مع المنع من خرق العادات لغیر األن
أما استبعاده في العادة فالمعلوم خالفه إلجماع األمة علی طول عمر نوح ع و أنه عاش ألفا و 
مائتین و قد نطق القرآن بنبوته في قومه داعیا أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِینَ عاماً و ال شبھة في 

  .وجوده حیا قبل الدعوة و بعد الطوفان
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ء بالنقل علی کون الخضر ع حیا باقیا إلی اآلن و ھو علی ما وردت الروایات و أجمع العلما

  .من ولد نوح ع و یکفي کونه صاحبا لموسی بن عمران ع باقیا إلی اآلن   به من ولد الثاني
و قد تواتر الخبر و أجمع أھل السیرة علی طول عمر لقمان الحکیم ع و أنه عاش عمر سبعة 

   أنسر و فیه یقول األعشی
    لنفسك أن تختار سبعة أنسر

  إذا ما مضی نسر خلوت إلی نسر
     فعمر حتی خال أن نسوره

  خلود و ھل تبقی النفوس علی الدھر
     و قال ألدناھن إذ حل ریشه

    ھلکت و أھلکت بن عاد و ما تدري
و إنما اختلفوا في عمر النسر ففیھم من قال ألف سنة و فیھم من قال خمسمائة سنة و أقل ما 

وي أن عمر السبعة األنسر الذي عاشه لقمان ألف و خمسون و مائة سنة و قد تناصرت ر
الروایات بطول عمر سلمان الفارسي رضي اهللا عنه و أنه لقي من لقي المسیح ع و عاش إلی 

  .خالفة عمر بن الخطاب
و نقل الکل من أصحاب الحدیث أو من تثبت بنقله الحجة من الفرق المختلفة أخبار 

رین و دونوا أشعارھم و أخبارھم فمن ذلك عمرو بن حممة الدوسي عاش أربعمائة المعم
   سنة حاکما علی العرب و ھو ذو الحلم الذي یقول فیه المتلمس الیشکري

    لذي الحلم قبل الیوم ما تقرع العصا
      و ما علم اإلنسان إال لیعلما 

   و ھو القائل
     کبرت و طال العمر حتی کأنني

   له غیر مودعسلیم أفاع لی
     فما الموت أفناني و لکن تتابعت

   علي سنون من مصیف و مربع
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    ثالث مئین قد مررن کوامال
        و ھا أنا ھذا أرتجي مر أربع

  .و منھم الحارث بن کعب بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بن أدد المذحجي
   و کان من حکماء العرب و فصحائھم و ھو القائل

     تهأکلت شبابي فأفنی
  و أمضیت بعد دھور دھورا

     ثالثة أھلین صاحبتھم
  فبادوا و أصبحت شیخا کبیرا

     عسیر القیام قلیل الطعام
  قد ترك الدھر خطوي قصیرا

    أبیت أراعي نجوم السما
  أقلب أمري بطونا ظھورا 

و منھم المستوغر و ھو عمرو بن ربیعة بن کعب بن سعد بن زید  بن مناة بن تمیم بن مر 
  .بن طلحة  بن إلیاس بن مضر بن أد

   عاش ثالثمائة سنة و أدرك أول اإلسالم و روي أنه مات قبل ظھور النبي ص و ھو القائل
    و لقد سئمت من الحیاة و طولھا

  و عمرت من عدد السنین مئینا
     مائة أتت من بعدھا مائتان لي

  و ازددت من عدد الشھور سنینا
    ھل ما بقي إال کما قد فاتنا

  ر و لیلة تحدوھا یوم یک
سود بن أسلم بن ألحاف بن قضاعة بن مالك بن مرة بن    و منھم دوید بن زید بن نھد بن

   مالك بن حمیر عاش أربعمائة سنة و ستا و خمسین سنة و ھو القائل
   الیوم یبنی لدوید بیته
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   إلی قوله

     لو کان للدھر بلی أبلیته
        أو کان قرني واحدا کفیته

   و من قوله
    لقی علي الدھر رجال و یداأ

  و الدھر ما أصلح یوما أفسدا
      یفسد ما أصلحه الیوم غدا 

و منھم زھیر بن جناب بن ھبل بن عبد اهللا بن کنانة بن بکر بن عوف بن عذرة بن زید 
الالت بن رفیدة بن ثور بن کلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن ألحاف بن 

عاش مائتي سنة و واقع مائتي . مرة بن زید بن مالك بن حمیر قضاعة بن مالك بن عمرو بن
وقعة و کان سیدا مطاعا شریفا في قومه و یقال کانت فیه عشر خصال لم یجتمعن في غیره 
من أھل زمانه کان سید قومه و شریفھم و خطیبھم و شاعرھم و وافدھم إلی الملوك و 

دد منھم و له حکم و وصایا و أشعار طبیبھم و کاھنھم و فارسھم و له البیت فیھم و الع
   مشھورة فمن قوله

     لقد عمرت حتی ما أبالي
   أ حتفي في صباحي أو مسائي

    و حق لمن أتت مائتان عاما
      علیه أن یمل من الثواء 

و منھم ذو األصبع العدواني و اسمه حرثان بن محرث بن الحارث بن ربیعة بن وھب بن 
و کان شاعرا فصیحا و من حکماء . بن یشکر بن عدوانثعلبة بن ظرب بن عمرو بن عباد 

العرب عاش مائة سنة و سبعین سنة و في روایة أبي حاتم أنه عاش ثالث مائة سنة و من 
   حسن شعره

    ال یبعدن عھد الشباب و ال
  النضر   لذاته و نباته



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي بن علي بن شھرآشوب املازندراين احلافظ الشھري حممد ٦٩٣ 

                                                                                                                                  
     رأت ھرمي   ھزئت أثیلة إن

   و أن أنحني لتقادم ظھري
     ن عنھمالمبی   أکاشر ذا الطعن

   و أضحك حتی یبدو الناب أجمع
     و أھدنه بالقول ھدنا و لو یرى

        سریرة ما أخفي لبات یفزع
و منھم الربیع بن ضبع الفزاري روي أنه دخل علی عبد الملك بن مروان فقال له یا ربیع 

   أخبرني عما أدرکت من العمر و رأیت من الخطوب الماضیة فقال أنا الذي أقول
    آمل الخلود و قد ھا أنا ذا

      أدرك عقلي و مولدي حجرا
فقال عبد الملك قد رویت ھذا من شعرك و أنا صبي یا ربیع لقد طلبك جد غیر عاثر ففصل 
لي عمرك فقال عشت مائتي سنة في فترة عیسی ع و عشرین و مائة في الجاھلیة و ستین في 

   اإلسالم و ھو القائل
     إذا کان الشتاء فأدفئوني

  خ یھدمه الشتاءفإن الشی
    فأما حین یذھب کل قر
  فسربال خفیف أو رداء

    إذا عاش الفتی مائتین عاما
  فقد ذھب المسرة و الفتاء 

و منھم عبد المسیح بن بقیلة و اسمه ثعلبة بن عمرو بن قیس بن حیان عاش ثالثمائة سنة و 
بالحیرة و عاش إلی خمسین سنة و أدرك اإلسالم فلم یسلم و کان نصرانیا و بنی له قصرا 

   خالفة عمر و لما نزل خالد بن الولید بالحیرة صالحه علی مائة ألف درھم فقال في ذلك
    أ یعد المنذرین أرى سواما
  تروح بالخورنق و السدیر
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     تحاماه فوارس کل قوم

      مخافة ضیغم عالي الزئیر
   إلی قوله

     نؤدي الخرج بعد خراج کسرى
  و خرج من قریظة و النضیر

     ذاك الدھر دولته سجالک
      فیوم من مساة أو سرور 

و منھم النابغة الجعدي و اسمه قیس بن عبد اهللا بن عدس بن ربیعة بن جعدة بن کعب بن 
   ربیعة بن عامر بن صعصعة و یکنی أبا لیلی و أدرك اإلسالم فأسلم و ھو القائل

     تذکرت و الذکرى تھیج علی الھوى
  راو من حاجة المحزون أن یتذک
     نداماي عند المنذر بن محرق

  أرى الیوم منھم ظاھر األرض مقفرا 
     کھول و فتیان کأن وجوھھم

      دنانیر مما شیف في أرض قیصرا
  و أیضا

     لبست أناسا فأفنیتھم
  و أفنیت بعد أناس أناسا

     ثالثة أھلین أفنیتھم
      و کان اإلله ھو المستآسا

   و له. یعني المستعاض
    قبل محلھا و لقد شھدت عکاظ

   فیھا و کنت أعد مل فتیان
     و المنذر بن محرق في ملکه
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   و شھدت یوم ھجائن النعمان

     و عمرت حتی جاء أحمد بالھدى
    و قوارع تتلی من القرآن

و منھم أکثم بن صیفي األسدي عاش ثالثمائة سنة و ثالثین سنة و أدرك النبي ص و آمن به 
   رة و حکم و ھو القائلقبل أن یلقاه و له أحادیث کثی

    و إن امرأ قد عاش تسعین حجة
   إلی مائة لم یسأم العیش جاھل

    مضت مائتان بعد عشر و فازھا 
    و ذلك من عد اللیالي قالئل

ء و ھو في  و منھم صیفي بن ریاح عاش مائتي سنة و سبعین سنة ال ینکر من عقله شي
و منھم ضبیرة    ري فیه البیت السالفبعض الروایات ذو الحلم الذي یقول المتلمس الیشک

بن سعد بن سھم بن عمرو عاش مائتي سنة و عشرین سنة و لم یشب و أدرك اإلسالم و لم 
   یسلم و مات أسود الشعر صحیح األسنان فرثاه ابن عمه قیس بن عدي فقال

    من یأمن الحدثان بعد
  ضبیرة السھمي مائتا

     سبقت منیته المشیب
  فکان میتته افتالتا
    فتزودوا ال تھلکوا

  من دون أھلکم خفاتا 
و منھم شریح بن ھاني بن نھیك بن درید بن سلمة أدرك اإلسالم و قتل في والیة الحجاج و 

   ھو القائل
    قد عشت بین المشرکین أعصرا

  ثمة أدرکت النبي المنذرا
    و بعده صدیقه و عمرا
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  و یوم مھران و یوم تسترا

    و الجمع من صفینھم و النھرا
  ھیھات ما أطول ھذا عمرا 

عاش أربعمائة سنة و أدرك اإلسالم و لم یسلم و قتل    و منھم الحارث بن مضاض الجرھمي
   یوم حنین و ھو القائل

     حرب عوان لیتني فیھا جدع
............  

و إذا کان ما ذکرناه من أعمار ھؤالء معلوما لکل سامع لألخبار و فیھم أنبیاء صالحون و کفار 
دون و فساق معلنون سقط دعوى خصومنا کون عمر الغائب خارقا للعادة لثبوت معان

  .أضعاف ما انتھی إلیه من المدة ألبرار و فجار
علی أن خرق العادة علی غیر األنبیاء ع إنما یمنع منه المعتزلة و إخوانھا الخوارج إذا 

بغیر شبھة تکاملت فیه شروط المعجز و طول عمر الحجة ع خارج عن قبیل اإلعجاز 
ألن تأخر الدعوى و مضي العمر الخارق للعادة ال تؤثر   -النفصاله من دعواه بل ھو مستحیل

شیئا لوجوب تقدم الدعوى لخرق العادات المفعول للتصدیق عقیبھا و تقدم الدعوى بطول 
  .العمر ال یجدي شیئا لتعریھا من برھان صحته و لوقوعھا علی ما لم یحصل إال بعد أزمان

م إال أن یجعل جاعل طول عمره ع مدة معلومه داللة علی صدقه بعد مضي الزمان الذي اللھ
  .أخبر به غیر أن ھذا المعجز من قبیل اإلخبار بالغائبات دون طول العمر

أو یجعل جاعل ظھوره ع بعد طول المدة شابا قویا معجزا فیصح ذلك إال أنه مختص بزمان 
  .ظھوره دون زمان غیبته

ذکرناه من المعمرین و  منا أن طول عمر الغائب ع المدة التي بلغھا أحد منو بعد فلو سل
ء مما  أضعافھا خارقا للعادة علی ما اقترح علینا و أنه من قبیل اإلعجاز لم یقدح ذلك في شي

قدمناه لجواز ظھور المعجز عندنا علی األبرار فضال عن الحجج و الصالحین حسب ما دللنا 
  .ھذا و أوضحناهعلیه في ماضي کتابنا 

   کیف یمکن معرفة الحجة عند ظھوره
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فإن قیل فھب أنکم تعلمون تخصیص حجة اإلمامة في ھذا الزمان بابن الحسن ع فکیف لمن 

  .ظھر له من خاصته في زمان الغیبة بمعرفته و لجمیع شیعته و غیرھم حین الظھور العام
ه لیعلم الخاص و العام من قیل ال بد في حال ظھوره الخاص و العام من معجز یقترن ب

شیعته و غیرھم عند تأمله کونه الحجة تعیینه إذ کان النص المتقدم من الکتاب و السنة و 
االعتبار العقلي داللة علی إمامته و تخصیص الحجة علی الجملة و ال طریق ألحد من 

   المکلفین منھا إلی تعیینه و کذلك وجب ظھور المعجز مقترنا بظھوره ع
  

  رابع في المعادالقسم ال
  

   مسألة في تقسیم التکلیف الشرعي
التکلیف الشرعي علی ضربین أفعال و تروك و األفعال علی ضروب اثني عشر الصالة و 
حقوق األموال و الصوم و الحج و الزیارات و الوفاء بالعھود و الوعود و النذور و الوفاء 

م الجنائز و ما یلزم من العبادة في فاعل باألیمان و تأدیة األمانة و الکفارات و الوصایا و أحکا
  .و القبح و المصر  علیھما   الحسن

و التروك علی ضروب أربعة مآکل کالمیتة و الدم و لحم الخنزیر و کل محرم من األغذیة و 
مشارب کالخمر و الفقاع و کل محظور من األشربة و مدرکات کاألغاني و المالھي و کل 

  .لزناء و اللواط و کل وطئ محرمقبیح من األصوات و مناکح کا
و األفعال ینقسم إلی مفروض و مسنون و التروك کلھا قبیحة و قد فصلنا أحکام ھذه 

  .العبادات في کتاب التلخیص إذ کان بذلك أولی من ھذا الکتاب المقصور علی المعارف
ترکھا    و جھة وجوب الفرائض کون فعلھا لطفا في واجبات العقول و اجتناب قبائحھا و قبح

ألنه ترك لواجب و جھة الترغیب في المسنون کونه لطفا في مندوبات العقول و لم یقبح 
ترکه کما ال یقبح ترك ما ھو لطف فیه و جھة قبح التروك کون فعلھا مفسدة و وجب ترکھا 

   .ألنه ترك لقبیح
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یکن ما و قلناذلك ألنه ال بد لما وجب أو قبح أو رغب فیه من وجه له کان کذلك لواله لم 

و . وجب أولی بالوجوب من القبح أو الترغیب حسب و ال ما قبح أولی بالقبح من الحسن
إذا کان ال بد من وجه لم یخل أن یکون األمر و النھي علی ما قالته المجبرة أو کونھا شکرا 
لنعمته تعالی علی ما ذھب إلیه بعض المتکلمین أو الترك علی ما قاله أبو علي أو الفعل علی 

  .نقوله ما
و ال یجوز أن یکون األمر و النھي ألنه متی لم یکن للفعل صفة لھا یحسن تعلق األمر به أو 

مور النھي عنه کان األمر و النھي عبثا و لم یکن المنھي عنه أولی بالنھي من األمر به و ال المأ
  .به أولی باألمر من النھي عنه

في معجزه و ال داعي إلی ذلك إال  و ألنھا فرع لصدق المدعي و صدقه موقوف علی النظر
خوف المفاسد في ما ینھی عنه و فوت المنافع في ما یأمر به فینبغي حصول صفتي المصلحة 

  .ره و نھیه الکاشف عن کونھما کذلكو المفسدة فیما یدعو إلیه و ینھی عنه قبل أم
ء  ضي إیجابا لشيء الواحد ال یجوز أن یقت و ألن األمر الشرعي متناول للفرض و النفل و الشي

و ترغیبا في غیره و ألن مجرد األمر و النھي ال یخصص المأمور و ال المنھي بوقت دون 
وقت و ال بوجه دون وجه و ال بصفة دون أخرى و ھذه صفة العبادات الشرعیة قبحت 

  .تعلقھا بالمصالح المخصصة لھا باألوقات و الصفات و الشروط
عمه تعالی ألن حقیقة الشکر ھي االعتراف بالنعمة و العزم و ال یجوز کون الوجه فیھا شکرا لن

ء و ألن شکره تعالی تعم المکلفین و  علی تعظیم فاعلھا و لیست الشرعیات من ذلك في شي
  .لشرعیات یختص مکلفالی کل حال و ااألزمان ع

و یسقط عن آخر و یجب علی صفة یختص الفاعل و یقبح من دونھا و یسقط مع صفة له و 
رتفاعھا و ألنھا ینقسم إلی فرض و نفل و حرام و المقتضي الواحد ال یجوز أن یجب با

  .یقتضي إیجابا و ندبا و قبحا
و ال یجوز أن یکون الترك ھو المراعی في العبادات و القبائح الشرعیات ألن اإلشارة و 

الزناءو التعیین و النص و الترغیب و التزھید و الزجر بوجه إلی الصالة و الزکاة و الحج و 
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الرباء و شرب الخمر دون ترکھا و لو کان الترك ھو المقصود في التکلیفین لوجب تخصص 

  .في کتابي العمدة و التلخیص   ذلك أجمع به دون الفعل فثبت
و العلم بھذا التکلیف فرع للمعارف التي أسلفناھا لوقوف العلم به علی صدق النبي ص 

عجزا داال علی الصدق إلی تخصصھا بمقدور الموقوف علی خرق العادة المسند کونه م
  ....کمته لیأمن من الناظر تصدیق القدیم تعالی لجواز القبیح علی من عداه و تقدم العلم بح
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